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А 4-бет 5-бетОЙТАЛҚЫ КӘКІМЖАН ҚАЗЫБАЕВ – 90 13-бет

«СТАВКАҢЫЗ» ҚАНША? 
немесе жиырма бір мыңның жыры

ҚАЗАҚ ТІЛІ ҚАШАНҒЫ 
ҚАЛТАРЫСТА ҚАЛА БЕРМЕК?

«ӨГІЗӨКІРГЕНДЕГІ» 
ҚЫРҒЫН

СҰРАПЫЛ  КЕЗЕҢНІҢ 
СҰРҒЫЛТ  СУРЕТІ

қашан кіреді?Ы
нтымақтықтардың
рысы

ХХІ ғасыр  ғылым 
мен технологияның 
қарыштап дамыған 
дәуірі дейміз. Озық 

елдер ауадан су, жел-
ден жарық шығарып, 
өркениеттің тағы бір 

кезеңін артқа қалдыруда. 
Ал өркениет туралы 
осындай өркениетті 

әңгімені қала іргесіндегі  
Ынтымақ ауылының  

тұрғындарына айтсақ, 
сенер ме екен?!

Әй, қайдам?.. Сенбейтіндей  жөні 
бар-ау. Неге деп те сұрамаңыз. 
Өйткені  ынтымақтықтар  10 жылдан  
бері не жарыққа, не ауыз суға жары-
май келеді.  Мұндағы жұрттың ай-
туынша,  қара судың өзіне қолдары 
әзер жетіпті.  Алайда, ішіп отырған 
суларының  өзі  таза  емес.  Шенеуніктер 
тұрғын үйлерге электр энергия-
сы мен су құбырларын орнатуды, 
жолдың жағдайын қалыпқа келтіріп, 
жолаушыларды тасу мәселесін 
қарастыруға  уәде бергенімен, іс 
жүзінде орындалғаны шамалы  
ғана.  Ал қарапайым халық  берген 
уәделерінде  тұрмайтындардың бұл 
ісіне қапалы. Әрі,  құрғақ сөзге  той-
ып біткендіктерін айтады.  Айтуын-
ша,  қаланың жағдайы әкімшілікте 
жұмыс істейтін азаматтың үйінде 

ғана қарастырылған. Тас жол оның 
қақпасының ғана емес, есік алдына 
да төселген. 

Ынтымақтықтардың атынан редак-
циямызға арнайы  келген  көпбалалы 
ана Айнагүл ЕСТАЕВА осы уақытқа 
дейін шырмауықша шырмалған 
мәселенің түйіншегі әлі тарқатылмай 
келетінін айтып, сәрсенбі күні  тағы 
да атқамінерлердің  қатысуымен 
өтетін ауылдың  жиынына  келуімізді 
өтінген еді.  Елдің атынан келген 
ананың өтініші мен қара халықтың 
мұң-мұқтажына  құлақ түріп,  
түйткілді  мәселенің жібін  тарқатуда  
қала  іргесіндегі осы уақытқа дейін 

жыры бітпеген ауылдың  жайына 
алаңдаулы жұрттың  сөзіне  жиынға 
келген шенеуніктер енді  қандай уәж 
айтатынын білуге  асықтық. 

Сағат алтыда басталатын  
жиынға  келгенімізде мұндағы  жұрт 
Күлтөбенің басына жиналғанындай  
орталық көшеге лықа толмаса да 
дүйім ел болып, қаладан келетін  
билік өкілдерін күтіп тұрғанын көрдік.  
Газеттен келгенімізді білген ел қара 
қазандай болған өкпе-наздарын  ай-
тып әлек болды.  Неге екенін,  дүйім 
жұрттың  ішіндегі  апаның  айтқан сөзі 
ауылға келе жатып көлік ішінде сан 
түрлі  ойға батырған менің  санамдағы 

сауалдың жалғасындай 
бола берді:  «Билік ауылды 
ұмытты.  Неге?.. Ауылдың 
бар екенін ұмытып кетті. 
Неге?.. Тіпті,  онда адам-
дар тұратынын, олардың 
да лайықты өмір сүруге 
құқылы екенін естен 
шығарды. Неге?.. Еліміздің 
шын болмысын көру үшін 
ауылға барып көру ке-
рек. Он жылдан астам 
уақыт болды ғой біздің  
мәселеміздің шешімін 
таппай келетініне. Бос 
уәде, құр шөппен аузымыз-
ды сүртіп келеді. Бүгінгі 
ауыл жайы біздің биліктің  
түк бітірмегенін айтып 
береді...»    

...Бұдан кейін өр-кениет, 
технология туралы әңгіме 
айтудың өзі қисынсыз 
болар. Шынтуайтында  
ынтымақтықтардың жан 

айқайы жанымызды ауыртты. 
  Жыл сайын уәдені үйіп-төгіп 

беретін жергілікті әкімдік бұл жолы 
халыққа  не деп жауап берді? 
Іргемізде  тұрса да  тоқтың күші бірде 
жетіп, бірде өшіп қалып, салдарынан 
білте шамды қанағат тұтқан  жұрттың 
яғни, қалаға қарайтын қараңғы 
ауылдың тыныс-тіршілігінен  облыс 
әкімі Амандық Баталов хабардар 
ма?.. Сонымен, ынтымақтықтардың 
ырысы қашан кіреді? Бұл жайындағы 
толық  мақаланы газетіміздің алдағы 
санынан күтіңіздер. 

С. ӘЙТЕНОВА.
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 ОТАНДЫҚ ӨНІМ

АУЫЛШАРУАШЫЛЫЌ ЖЄРМЕЊКЕСІ ¤ТТІ
НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНДА 
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ 
АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ 
ӨНІМДЕРІНІҢ 
ЖӘРМЕҢКЕСІ ӨТТІ.

 Жыл сайын дәстүрлі түрде 
ұйымдастырылатын бұл бастаманың 
негізгі мақсаты – бас шаһар тұрғындарын 
таза әрі табиғи отандық өнім түрлерімен 
қамтамасыз ету. «Хан Шатырында» өткен 
жәрмеңкеге жалпы Жетісу жеріндегі 
17 аудан, 3 қаладан  330 тоннаға жуық 
ауылшаруашылық өнімі жеткізілсе, оның 
біразы талдықорғандық шаруалардың 
үлесінде.

Талдықорған қалалық ауылшаруашы-

лық бөлімінің басшысы Нұрлан 
Жамаубаевтың айтуынша, бас қаладағы 
сауда сөрелеріне жетісулық шаруа-
лар өндірген ет, сүт, құрт, май, қымыз, 
шұбат, бал мен қант, құс және балық 
өнімдерімен қатар жеміс-жидектердің 
50-ге жуық түрі қойылған. Соның ішінде 
талдықорғандық шаруалар жалпы құны 2 
миллион теңгеден асатын 40-қа жуық өнім 
түрін саудалап қайтқан. Бастысы Арқа 
жұртына ұсынылған әрбір өнім күнделікті 
базар бағасынан әлдеқайда арзан  әрі 
сапалы болуымен құнды. Ол, біріншіден, 
қала халқын сапалы азық-түліктермен 
қамтамасыз етуді көздесе, екіншіден, зат 
бағасының беталды шарықтап кетуінің 
алдын алуға  бағытталған.

А. КӘЛІМХАН

Н. Назарбаетың «Ұлы 
даланың жеті қыры» мақаласы 
аясында өткен шарада әр 
ауданның өнерпаздары бақ 
сынасты. Байқау шарты бой-
ынша әр үміткер бір күй және 
ансамбльдің сүйемелдеуімен 
халық әнін орындады. Осылай-
ша халық жадында көмескілене 
бастаған халық әндерін қайта 
бір жаңғыртқан орындаушы-
лар көрерменнің көңілін көкке 
көтергендей әсер қалдырды.  

Шетелдік қаламгерлер сту-
денттерді өз шығармаларымен 
таныстырып,  пікір алмасты. 
Әдебиет турасында әсерлі 
әңгімелер айтылып, түркітілдес 
үш мемлекет арасындағы әдеби, 
мәдени  байланыс беки түсті. 

Түрік, әзірбайжан тілінде 
авторлардың өлеңдерін жатқа 

Кездесу барысында отба-
сы маңыздылығы сөз етілді. 
Отанымыздың кемелденіп, өсу 
жолында жанұядағы береке-
бірлік пен татулықтың алар 
орнының ерекше екендігін 
айтты. Сондай-ақ, болма-
шы  себепке бола  ренжісіп, 
ажырасудың салдары балалар 
болашағына нұқсан келтіретіні 
туралы да мазмұнды әңгіме 
өрбітілді. 

Отбасы тұтастығы мен 
мызғымастығын сақтау үшін 
төзімділік таныта отырып, күресу 
керектігі  туралы  да тілге тиек 
етілді. 

ӨНЕР

FАСЫРДАН ЖЕТКЕН

 FАЖАП ‡Н

Талдықорғанда облыстық мәдениет, архивтер және 
құжаттама басқармасы мен халық шығармашылығы 
орталығының ұйымдастыруымен «Ғасырлар үні» 
фольклорлы-этнографиялық ансамбльдер фестивалі өтті. 

Ғасырдан мұра боп жеткен мәдени 
құндылықтарымыз насихаттал-
ды. Жиналған қауым арасынан 
бір топ шетелдік меймандарды да 
көзіміз шалды. Қазақ ән өнеріне 
тәнті болған қонақтардың әсері 
мерейімізді одан әрі арттыра түсті.

Өнер саласындағы ұжымдар 
арасында тығыз шығармашылық 
байланыс орнатуды мақсат 
тұтқан ұйымдастырушылар жаңа 
есімдерді анықтап, оларға қолдау 
көрсету қажеттігін атап өтті.  «Сай-

ыс барысында өнерпаздар 
өзара тәжірибе алмасып, төл 
өнеріміздің дамуына өзіндік 
үлестерін қосуда», - дейді 
басқарма басшысының орынба-
сары Ә. Жақыпбекова.

Көп ішінен топ жарып, 
тыңдарманның көзайымына 
айналған кербұлақтық «Кү-
реңбел» фольклорлы-этно-
графиялық ансамблі бас жүлдені 
иеленді. Ал, Кеген ауданының 
өнерпаздарынан құралған 
«Ере-уіл» ансамблі бірінші орын 
тұғырынан көрінді. Талдықорған 
қалалық «Дарабоз», Жамбыл 
аудандық «Сүйінбай сазы» 
ансамбльдеріне жүлделі екінші 
орын бұйырды. Үшінші орын-
ды Ұйғыр ауданынан «Жазер-
ке», Панфиловтан «Жаркент 
әуендері», Көксудан «Көксу 
толқыны», сондай-ақ,  Іледен 
«Сарытауқұм» ансамбльдері 
қанжығалады. Жүлдегерлер ар-
найы дипломдармен, ақшалай 
сыйлықтармен марапатталды. 
Шара соңында өнерпаздарға 
облыс әкімінің атынан ықылас 
гүлі табыс етілді.

«АЛАТАУ – АҚПАРАТ»

ӘДЕБИЕТ

ШЕТЕЛДІК ШАЙЫРЛАР – 

ЖЕТІСУ ЖЕРІНДЕ
І. Жансүгіров атындағы университетте «Мизам» 

әдеби клубының ұйымдастыруымен түрік ақыны Мех-
мед Нури Пармаксыз және әзірбайжан ақыны, журналист 
Хаяль Рзамен кездесу өтті. Азия елдері қаламгерлерінің 

І форумынан соң Жетісудың тұмса табиғатын 
тамашалауға келген түбі түркі бауырларымызды асқан 
қонақжайлылықпен қарсы алған білімгерлерге де шайыр-

лармен сыр шертісудің сәті туды.

оқыған студенттер меймандардың 
ыстық ықыласына бөленді. Тілді 
меңгеруге бейім студенттердің 
ынта-жігерін аңғарған қонақтар 
жастарға ризашылығын білдірді. 
«Жастар – біздің келешегіміз. Осы 
отырғандардың арасынан келе-
шекте үлкен ақын немесе жазу-
шы шығуы бек мүмкін. Сондықтар 

үнемі қолдау білдіріп, қанатының 
қатаюына жағдай жасап отыру 
керек. Студенттердің көзінен от 
көрдім. Білімге құштар екенін 
аңғардым», - дейді Мехмед Нури 
Пармаксыз. 

Айта кетейік, Қазақстанға 
Түркия елі тарапынан латын 
тілінде жазылған 10 000 кітап 
сыйланбақ. Оның бір бөлігін Ал-
маты облысының кітапханалары 
иеленеді.

Шара соңында жастар 
ақындардан қолтаңба алып, 
естелік суретке түсті. Қазақтың 
күмбірлеген күйі орында-
лып, қастерлі қара домбыра 
қонақтарды  тәнті етті.

ӨЗ ТІЛШІМІЗ

Іс-шарада тәжірибелі мамандар кәсіпкерлерге және өз ісін 
бастағысы келетіндерге бизнесті жүргізумен байланысты ең 
маңызды сәттерді түсіндірді. Кәсіпкерлер көбінесе қызықтырған 
ЖК, ЖШС ашу, салық есебін тапсыру, Алматы облысының 
Кәсіпкерлер Палатасы қайда орналасқан, қандай жұмыс 
уақыты, кеңес алу үшін кімге жүгінуге болатынын, кәсіпкерлерді 
қолдаудың қандай бағдарламалары бар және гранттарды 
қайтару қажет пе деген сұрақтар болды.

Кездесуде төрағалық еткен Алматы облысы Кәсіпкерлер 
Палатасының Кәсіпкерлер құқығын қорғау және әкімшілік 
кедергілерді азайту бөлімінің басшысы Әділет Сұлтанбекұлы 
Сұлтанбек Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы 
кәсіпкерлік қызметті реттеу мәселелері жөніндегі 
ведомствоаралық комиссия жанындағы кәсіпкерлік мәселелері 
жөніндегі сараптамалық топ басшысының орынбасары, 
Премьер-Министрдің бірінші орынбасары Гүлнар Төретайқызы 
Құрбанбаеваның басшылығымен кәсіпкерлік субъектілері 
бизнесті дамыту кезінде кездесетін орталық және жергілікті 
атқарушы органдардың әкімшілік кедергілері мен формализмін 
анықтау және зерделеу мақсатында және проблемаларды 
шешу перспективасы туралы  атқарылып жатқан ауқымды істер 
төңірегінде  жиналғандарға әңгімелеп берді.  

Сонымен қатар шара барысында  ҚР Ұлттық экономика 
министрлігі, «Экономикалық зерттеулер институты» АҚ және 
жергілікті атқарушы органдар қызметкерлері ШОБ өкілдерімен 
рұқсат құжаттарын алу, Әкімшілік айыппұлдарды ұлғайту, 
дәріхана бизнесіндегі кедергілердің туындауы, субсидиялау 
мәселелерін  шешу жолдарын талқылады.  

 Ш. ХАМИТОВ.

ШАРА 
Талдықорған қаласындағы «City Plus» сауда-ойын-

сауық орталығында Алматы облысының Кәсіпкерлер па-
латасы кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау және әкімшілік 
кедергілерді азайту бөлімінің «Көшпелі кеңес беру» 
жұмысы жүргізілді.

К¤ШПЕЛІ КЕЊЕС  БЕРУ

КЕЗДЕСУ

ОТБАСЫ Т¦ТАСТЫFЫ

 «ОТБАСЫ КҮНІ» МЕРЕКЕСІНЕ ОРАЙ ТАЛДЫҚОРҒАН 
ҚАЛАЛЫҚ СОТЫНЫҢ СУДЬЯСЫ САРА ЖАҢБЫРБАЕВА, 
АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ СОТЫНЫҢ СУДЬЯСЫ СИМУЗАР 
ҚҰРБАНОВА НЕКЕ БҰЗУ ТУРАЛЫ ТАЛАППЕН СОТҚА ЖҮГІНГЕН 
ЖАС ОТБАСЫ МҮШЕЛЕРІМЕН КЕЗДЕСУ ӨТКІЗДІ.

Аталған іс-шара «Жетісу» 
телеарнасына түсіріліп, отба-
сылық құндылықтарды наси-
хаттау бағытындағы жүргізіліп 
жатқан шаралардың бірі ретінде 
көрсетілетін болды.

Ш. БАТЫРОВ.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ АО «ЕНПФ» 

НА 1 АВГУСТА  2019 ГОДА

ЕДИНЫЙ СОВОКУПНЫЙ ПЛАТЕЖ - 

ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД – 

ОСНОВА УРОЖАЯ

КАК СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА СПК «ЖЕТІСУ», АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ – КРУПНЫЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ РЕГИОН. БЛАГОДАРЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ АГРАРИИ 
ЕЖЕГОДНО УВЕЛИЧИВАЮТ ПЛОЩАДЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И НАРАЩИВАЮТ 
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ.

В числе инструментов господ-
держки сервисно-заготовительные 
центры (СЗЦ), которые создаются 
посредством АО «РИР «СПК «Же-
тысу». Сегодня СЗЦ – хорошее 
подспорье для сельхозпроизводи-
телей.

Эффективность такого инстру-
мента поддержки отмечает и гла-
ва капшагайского СЗЦ «Акозек» 
Думан Майлиханов. Объединив 
СельПК «Акозек» и КХ «Майлиха-
нов Д.» в 2017 году предпринима-
тель создал СЗЦ по свекловично-
му направлению. 

Думана Майлиханова знает 
весь регион. Он возглавляет один 
из крупных крестьянских хозяйств 
в Капшагае, руководит местным 
филиалом Союза фермеров и вхо-
дит в состав Совета предпринима-
телей. С сельским хозяйством зна-
ком с детства. В юном возрасте  он 
уже помогал сеять лук и садился 
за руль трактора. Большой опыт в 
бизнесе и инновационный подход 

предпринимателя позволил создать 
прибыльный и крупный СЗЦ в Кап-
шагайском регионе.

В 2017 году его первый опыт в 
сахарной свекле оказался удачным. 

«На хозяйстве мы всегда выра-
щивали лук, сою, ячмень и арбуз. 
После того как увидели плоды госу-
дарственной поддержки по возрож-
дению сахарной свеклы, мы также 
решили этим заняться и создали 
сервисно-заготовительный центр. В 
2017 году на 60 гектарах была по-
сеяна свекла. Результат превзошел 
наши ожидания. Мы собрали почти 
520 центнеров с гектара», - расска-
зал аграрий.

Если два года назад в «Акозе-
ке» посевная площадь составляла 
всего 60 га, то в 2018 году площадь 
сладкого корня расширилась до 200 
га, где было собрано более 4 тысячи 
тонн продукции. В этом году в СЗЦ 
«Акозек» сахарная свекла растет на 
160 га.

Как известно, в Капшагае летом 

очень жарко и ветрено. Несмотря на 
сложные климатические условия по-
вышать урожайность помогают элит-
ные семена, приобретенные через 
РИР «СПК «Жетісу». 

Так, за 2018-2019 было приобре-
тено 640 посевных единиц семян из 
Германии и Франции на общую сум-
му 33,3 млн тенге.

«Особенность европейских се-
мян в высокой степени адаптации к 
различным агроклиматическим усло-
виям. Кроме того, семена неприхот-
ливы к нашей почвенной среде. Бла-
годаря чему мы получаем хороший 
урожай.  Хотелось бы поблагода-
рить СПК «Жетісу» за значительную 
помощь аграриям области», - отме-
тил Думан Майлиханов.

Вместе с тем, минимизировать 
рабочую силу, оперативно подгото-
вить поле и сократить сроки сбора 
урожая помогает современная сель-
скохозяйственная техника.

В рамках финансового лизинга 
по линии РИР «СПК «Жетісу» СЗЦ 

«Акозек» приобрел 14 сельскохозяй-
ственной техники на общую сумму 
171,6 млн тенге. В их числе культива-
тор, опрыскиватель, оборотный плуг, 
сеялка, тракторы, прицеп и другие. 

Так имеющийся немецкий трак-
тор DEUTZ FAHR серии Agrotrac170 
отличается высокой производитель-
ностью, надежностью, маневренно-
стью и способен функционировать 
даже в самых сложных условиях. 
То есть, все это позволяют тракто-
ру проводить весь день в поле, осу-
ществляя сложные операции: от под-
готовительных до посевных работ, от 
вспашки до транспортировки. 

А вот механическая сеялка 

MONOSEM MECA V4 специально 
разработана для посева сахарной 
свеклы. В высевающем аппара-
те постоянный контроль глубины, 
превосходная расстановка семян 
и качественный посев. 

Отметим, что в настоящее вре-
мя при поддержке АО «РИР «СПК 
«Жетісу» в Алматинской области 
создано 29 СЗЦ по свекловичному 
направлению. Для СЗЦ было при-
обретено свыше 60 тысяч посев-
ных единиц семян и закуплено 603 
единиц сельхозтехники на общую 
сумму 6,5 млрд тенге.

Ш. ХАМИТОВ.

Доходность пенсионных ак-
тивов превышает уровень ин-
фляции

Общая сумма пенсионных на-
коплений на 1 августа 2019 года 
по всем видам взносов составила 
10,17 трлн тенге, увеличившись с 
начала года на 8%, а за год на 19% 
или 1,6 трлн тенге. Сумма пенсион-
ных взносов, поступившая на все 
виды пенсионных счетов с начала 
года, составила 549,2 млрд тенге. 

Пенсионные накопления, сфор-
мированные за счет обязатель-
ных пенсионных взносов (ОПВ) на 
01.08.2019 г. составили 9,9 трлн 
тенге, за счет обязательных про-
фессиональных пенсионных взно-
сов (ОППВ) – 224,9 млрд тенге, за 
счет добровольных пенсионных 
взносов (ДПВ) составили 1,9 млрд 
тенге. 

На 1 августа 2019 года общее 
количество индивидуальных пенси-
онных счетов по ОПВ, ОППВ, ДПВ 
вкладчиков (получателей) состави-
ло 10,3 млн счетов, увеличившись 
с начала года почти на 152 тыс. 
счетов (с учетом закрытия счетов 
по выбывающим из системы участ-
никам).

Общая сумма пенсионных вы-
плат за семь месяцев 2019 года 
составила свыше 124 млрд тенге 
(для сравнения – за аналогичный 
период прошлого года общая сум-
ма пенсионных выплат составила 
110,9 млрд тенге). При этом выпла-
ты по возрасту составили 43,9 млрд 
тенге, в связи с выездом за преде-
лы Республики Казахстан 26,2 млрд 
тенге, переведено в страховые ор-

ных взносов (с 01.01.2014 г.) про-
шло полных 5 лет. У вкладчиков, 
достигших 50 лет, в пользу которых 
в течение 60 месяцев осуществля-
лось перечисление ОППВ, появи-
лась возможность приобретения 
пенсионного аннуитета при доста-
точности накоплений за счет сово-
купных сумм, сформированных за 
счет обязательных, обязательных 
профессиональных и доброволь-
ных пенсионных взносов. Этим 
правом уже воспользовались более 
1,2 тыс. человек, которые перевели 
в страховые организации за счет со-
вокупных накоплений порядка 16,2 
млрд тенге. Таким образом, льгота 
для людей, работающих на вредных 
и опасных производствах, в виде 
досрочного получения пенсионных 
накоплений из ЕНПФ за счет ОППВ 
за вредные условия труда в полной 
мере реализуется. 

 Чистый инвестиционный до-
ход, начисленный на индивидуаль-
ные пенсионные счета вкладчиков 
ЕНПФ, за 7 месяцев 2019 года пре-
высил 363,2 млрд тенге. Доходность 
пенсионных активов с начала года 
составила 3,77% при инфляции 
за этот же период 2,8%. Если рас-
сматривать этот показатель в годо-
вом выражении (за последние 12 
месяцев), то доходность пенсион-
ных активов составила 9,65% при 
инфляции 5,4%. Следовательно, 
пенсионные активы имеют реаль-
ную положительную доходность за 
последние 12 месяцев в размере 
4,25%.

ганизации свыше 35,5 млрд тенге. 
Надо отметить, что в 2019 году 

объем переводов в страховые ор-
ганизации значительно увеличился 
(за 7 месяцев 2018 года он состав-
лял чуть более 11,1 млрд тенге). В 
2019 году с даты ввода обязатель-
ных профессиональных пенсион-

С начала 2019 год в казахстанском законодательстве 
было введено новшество - Единый совокупный платеж 
(ЕСП).  Главная причина его введения – это упрощение 
регистрации деятельности неформально занятых лиц. 

Сегодня данный платеж заменяет собой 4 обяза-
тельных платежа в один разовый: 

-   индивидуальный подоходный налог; 
-   обязательный пенсионный взнос в ЕНПФ; 
- обязательное социальное отчисление в Государ-

ственный фонд социального страхования (ГФСС);
-   социальный взнос в Фонд социального медицин-

ского страхования (ФОМС). 
Плательщики ЕСП – это физлица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя, которые 
одновременно соответствуют следующим условиям: 
уплатили единый совокупный платеж; не используют 
труд наемного работника,  оказывают услуги только 
физлицам, которые не являются налоговыми агентами 
и (или) реализуют только физлицам, не являющимся на-
логовыми агентами, сельскохозяйственную продукцию 
личного подсобного хозяйства собственного производ-
ства, за исключением подакцизной продукции. 

Не признаются в качестве плательщиков ЕСП физ-
лица, оказывающие услуги (выполняющие работы) на 
территории торгово-развлекательных центров (ТРЦ); 
лица, занимающиеся частной практикой, арендодатели 
нежилых помещений, лица, имеющие государственную 
регистрацию в качестве индивидуального предпринима-
теля, а также иностранцы и лица без гражданства, за 
исключением оралманов.

Для физических лиц, являющихся плательщиками 
ЕСП в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики 
Казахстан «О налогах и других обязательных платежах 
в бюджет» (Налоговый кодекс), обязательные пенсион-
ные взносы в свою пользу, подлежащие уплате в ЕНПФ, 
составляют в 2019 году:

- в городах республиканского и областного значения, 
столице - 2525 тенге  

- в других населенных пунктах - 1262 тенге.
Плательщикам самостоятельно делить на 4 платежа 

эту сумму не нужно, после поступления в бюджет, она 
распределяется по назначениям автоматически.

Сумма единого совокупного платежа распределяет-
ся НАО ГК «Правительство для граждан» в следующей 
пропорции:

    10% – индивидуальный подоходный налог (ИПН);
    20% – социальные отчисления (СО);
    30% – обязательные пенсионный взносы (ОПВ);
    40% – отчисления на обязательное медицинское 

страхование (ОСМС).
Сумма единого совокупного платежа не зависит от 

размера полученного дохода и не требует дополнитель-
ных расчетов (доходы, расходы, вычеты, прибыль).

Уплачивать единый совокупный платеж необходимо 

отдельно за каждый месяц, в котором был получен 
доход.

Граждане, подпадающие под режим ЕСП, имеют 
возможность на облегченных условиях платить все 
платежи и участвовать в системах социального обе-
спечения. Также к плюсам единого совокупного плате-
жа можно отнести и участие в системе обязательного 
социального медицинского страхования и получение 
доступа к медицинским услугам, неограниченным по 
сумме и видам, с правом выбора медицинского учреж-
дения после введения ОСМС. Участник системы так-
же имеет право на получение социальных выплат в 
случаях утраты трудоспособности, потери работы, по-
тери кормильца, беременности и родов, усыновления 
или удочерения ребенка, ухода за ребенком.

Одним из главных плюсов для казахстанцев, 
являющихся плательщиками ЕСП, стало участие в 
накопительной пенсионной системе и получение ба-
зовой пенсионной выплаты в зависимости от стажа 
участия в системе. Кроме пополнения своих пенси-
онных накоплений в ЕНПФ, для плательщиков ЕСП 
теперь появилась возможность получать базовую 
пенсионную выплату в зависимости от стажа участия 
в пенсионной системе. 

Так за первое полугодие, прошедшее со дня вве-
дения данного вида платежа, 

121 977 физических лиц внесли обязательные 
пенсионные взносы в ЕНПФ путем уплаты ЕСП на об-
щую сумму 112 млн тенге.

Еще одним плюсом ЕСП стала существенная фи-
нансовая прибавка к минимально гарантированной 
государством социальной помощи в виде пособий, 
а также тот факт, что за счет подтверждения своего 
дохода, повысилась потенциальная кредитоспособ-
ность граждан. То есть теперь плательщик ЕСП офи-
циально может получать кредит в банке, подтвердив 
свою платежеспособность регулярными взносами.

ЕСП подлежит уплате общей суммой через банки 
второго уровня или организации, осуществляющие 
отдельные виды банковских операций (например, 
через АО «Казпочта»). Платеж следует перевести 
на банковский счет Государственной корпорации 
"Правительство для граждан". Далее Госкорпорация 
распределяет платеж в виде индивидуального подо-
ходного налога (ИПН) и социальных платежей, затем 
перечисляет ИПН в бюджет региона, а социальные 
платежи в ЕНПФ, ГФСС и ФОМС.

Плательщиками ЕСП налоговая отчетность не 
предоставляется. Регистрация (уведомление) на-
чала деятельности и заявление о приостановлении 
(прекращении) деятельности не требуются. Физлицо 
признается плательщиком ЕСП со дня, в котором про-
изведена его уплата. Прекращение уплаты означает, 
что физическое лицо больше не является плательщи-
ком ЕСП.
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ТҰҒЫР

ЌАЗАЌ ТІЛІ

¬АШАНFЫ ¬АЛТАРЫСТА 

¬АЛА БЕРЕДІ?

Қазақ мемлекеті  тәуелсіздік алғалы отыз жылға жуықтады. 
«Орда бұзар» жасқа да аяқ басты.  Алайда, Мемлекеттік 
тіл - халық санасының бір тұтастығы бола тұра, ұлттық 
қауіпсіздік, мемлекетттің абырой-беделі бола тұра, мылқау 
баланың күйін кешті. Азия  мемлекеттерінің ішінде өз 
тілін жөргегінде тұншықтырған тек қазақ мемлекеті. Бір 
кезеңде, бір дәуірде тәуелсіздігін жариялап кеңес одағынан 
бөлініп шыққан көрші Өзбек, Тәжік, Әзербайжан, Түркімен 
мемлекеттері мемлекеттік тілдерін өркендетіп қана қоймай, 
топалаң заманда, экономика шатқаяқтап тұрған кезеңде-ақ  
латын әліпбиіне көшіп алған.

Көш соңында қалып қойған Қазақстан 
саясаты «әуелі экономика, сонан соң сая-
сат» деген қағиданы ұстанып күні бүгінге 
дейін мемлекеттік тілі тұншығып тұр. Биік-
биік мінберлерден тіл туралы сан айтылып, 
ақпарат құралдарының құлақтары жастыққа 
тимей зарлады. Бірақ, одан шыққан нәтиже 
шамалы болды. Тіпті  бір жиында Елбасы: 
«Екі қазақ бас қоссаңдар шүлдірлеп рес-
ми тілде сөйлейсіңдер, осыдан кейін қазақ 
қайтып оңады» - деп ашынғаны бар.

Қыруар қаржы бөлініп, Тіл басқармасы 
құрылып, «Тіл» оқу-әдістемелік орталықтары 
ашылды құп делік, Қазақстанда тұратын 
өзге ұлт өкілдері қазақша үйреніп, тілдерін 
сындырды. Мемлекеттік тіл туралы түрлі 
байқауларға қатысып, жүлде алып жүрді. 
Оны айтасыз, сонау мұхиттың арғы жағынан 
келген шетелдіктер Жапониядан жапон аза-
маты тілмен бірге қос ішекті домбырада ой-
науды меңгеріп, қазақтың дәстүрлі әндерін 
нақышына келтіріп жырлағанда бас шайқап, 
таңдайымызды қақтық. Ол аз десеңіз, Аме-
рикадан «Маргарита» есімді қыз қазақтың 
айтыс ақындарымен екі жыл бірге жүріп 
айтыс өнерін зерттеп, қазақ тілінің бай  да, 
құнарлы тіл екенін тамсана айтып, мақала 
жазып жүрді. «Құдай төбеден ұрғанда» өз 
қазағымыздың кежегесі кері тартып, түрі 
қазақ, тілі орыс дүбәралар мемлекеттік 
тілге қарсы шығып, түрлі мақалалар жазды. 
Жоғарғы эшалондағы шенді-шекпенділердің 
мемлекеттік тілге бүйректері бұрылмады. 
Үлкен мінберлерде,  сөздерінің бісмілләсін 
қазақша амандасудан бастап, ары қарай 
баяндамаларын  ресми тілде,су төкпейтін 
жорғадай бүлкілдеп жүр, күні бүгінге дейін. 
Тіліміз тұғырға шықпай, телеарнада  50-50 де-
ген қойылым қойдық. Президенттік сайлауға, 
мемлекеттік тілден сынақ тапсыру кезінде 
Қасымов деген қасқаны қазақ тілін жетік 
білмесе де «Абай өлеңдерін жатқа оқыды» 
- деп, жал-құйрығын түйіп, аламан бәйгеге 
қосып жібердік. Өзімізді-өзіміз мазақтадық, 
ана тілді азаптадық. Мемлекеттік тілді жетік 
білмегендер, мемлекеттік қызметке жола-
масын деп даурықтық. Ол да көзбояу бол-
ды. Мемлекетті де, мемлекеттік тілді де 
кежегесінен кері тартқан да мемлекеттік 
қызметкерлер. Үкімет, министрлер мен 
депутаттар мен облыс әкімдері, құзырлы 
орган өкілдерінің барлығы қазақ тілінің 
тағдырына немқұрайды қарады. Алайда, 
осылардың басым бөлігі өзіміздің қазақтар. 
Сонда  «Қазақтың жауы қазақ» болып тұрған 
жоқ па? Жеті сегіз тілді толық меңгерген 
шенділер өз ана тіліне келгенде тілдеріне 
тікенек өскендей, үндері шықпай қалатыны 
да жасырын емес-ті. Басқаны қайдам, Алма-
ты  облысының әкімі Амандық Баталов 2014 
жылдың тамыз айынан бастап облыс тізгінін 
қолына алды. Әу баста ана тіліне шорқақ 
әкімді қолдап-қолпаштап «қысылмай сөйлей 
беріңіз төселіп кетесіз»-деп журналист 
Тілеуқабыл Мыңжасаров бастап,  өзгеміз 
қостадық. Алайда, әлі күнге дейін ана тілін 
жетік меңгере алмай келеді. Рас,  алғашқы 
жылдарға қарағанда біраз тіл сындырды. 
Бірақ, бұл мақтаныш емес. «Қарнымның 
ашқанына емес, қадірімнің қашқанына жы-
лаймын» - деген осы. Облыс тізігінін  Шал-
бай Құлмаханов ұстағанда, яғни,  2007 жылы 
Алматы облысы іс қағаздарын мемлекеттік 
тілге көшіру туралы әкімнің ұйғарымы 
шығарылған болатын.  Қағаз жүзінде 
қапталған ұйғарымның ғұмыры ұзақ болма-
ды. Тіл мәселесінде кімге күлкі, кімге түрпі 
болмадық. Қыл аяғы қазықтың  нанын жеп, 
суын ішіп Алматыда өскен  Жириновский де :« 
Қазақ - өз тілі жоқ халық» - деді. Бұдан асқан 
табалау болады ма? Жазушы  Смағұл Елу-
баев Президент Қасым-Жомарт Тоқаевпен 
кездескенде ұлттық идеологияның іріп-
шіріген тұсына баса назар аударды. Онда 
отыз жылда түк түлемеген, түк бітірмеген 
тіл туралы заңды тіліне тиек етті. Ол тіл 
мәселесінің толғағы жеткенін, енді жаңа Пре-
зидент қолға алмаса, санасы оянған бұқара 
халықтың жиі-жиі ереуілге шығуы, қоғамдағы 
көптеген түйткілді мәселелерді биліктің ал-
дына көлденең тартуда,  соның бір парасы 
мемлекеттік тілдің статусы, - деді. 

 «Құрғақ қасық ауыз жыртатыны» сияқты 
Қазақстанның әр облысында Тіл басқармасы 
әрі «Тіл» оқу-әдістемелік орталықтары 
бар. Онда  ағылшын орыс және қазақ тілін 
меңгерем дегендерге есік ашық. 2006 жыл-
дан бері жұмыс жасап келетін Алматы 

облысындағы мемлекеттік тіл курсына 2019 
жылдың бірінші жартыжылдығына дейін 17 
698 тыңдаушы қабылданған. Мәселен, 2010 
жылы  қабылданған 1701 тұлғаның 369-ы  
мемлекеттік қызметші, бюджеттік саладан 
1332 болса,  оның 405-і  қазақ, 1296-ы этнос 
өкілі. 2011 жылы 1731 адам қабылданса, 
оның  432-сі мемлекеттік қызметші, 1286  
адам бюджеттік сала қызметкері, оның         
450-і  қазақ, 1281-і этнос өкілі. 2012 жылы 
1795 адамның  338-і  мемлекеттік қызметші,  
1332-і бюджеттік саладан,  оның 562-і  қазақ , 
ал 1233-і этнос өкілі, 2013 жылы қабылданған  
1655 адамның 458-і мемлекеттік қызметші 
болса, оның 1066-сы  бюджеттік сала 
қызметкері, 1027-і  этнос өкілінен. Ал  2014 
жылы 1591 адам қабылданса, оның  40-ы 
мемлекеттік қызметші, 1065-і бюджеттік са-
ладан болса, оның  696-ы қазақ, 895-і  эт-
нос өкілі, 2015 жылы  қабылданған 1272 
адамның  263-і мемлекеттік қызметші, 
бюджеттік саладан 948 болса, оның 630-ы 
қазақ , 642-і этнос өкілі. 2016 жылы, жалпы 
1281 адам қабылданса, оның 403-і  мемлеттік 
қызметші, 784-і бюджеттік сала қызметкері,  
оның 722-сі қазақ, 559-і этнос өкілі,  2017 
жылы қабылданған 1339 адамның 427-і 

мемлекеттік қызметші, бюджеттік саладан 
830,  оның 740-ы қазақ, 599-ы этнос өкілі. 
2018 жылы 1347 адам қабылданса, оның  
369-ы  мемлекеттік қызметкер болып табыла-
ды. Ал  811-і  бюджеттік саладан, оның 736-
сы қазақ, 316-ы  этнос өкілі,  2019 жылдың 
жарты жылдығында 596 адам қабылданса, 
оның  115-і  мемлекеттік қызметкер,   435-і  
бюджеттік саладан, 280-і қазақ, 316-ы эт-
нос өкілі болып тұр. Он жыл  ішінде «Тіл» 
оқу-әдістемелік орталығына мемлекеттік 
тілді игеру үшін қаракөздеріміздің  санының 
артқанын осы көрсеткіштің өзі айғақтап 
тұр. Демек, өз ана тілінен жерігендер ерте 
ме, кеш пе түбі мемлекеттік тілдің үстемдік 
құратынын  біліп, оқу орталықтарына 
баруға мәжбүр. Жұмыс орынын мемлекеттік 
қызметтен іздегендер және бюджеттік са-
ладан нәпақа тауып жүрген қазақтар үшін 
мемлекет әлі талай қаржы шашуға мүдделі. 
«Өзіңді-өзің жаттай сыйла, жат жадынан 
түңілсін» десек, Мемлекеттік тіл -  қазақ тілі 
үстемдік құрмай, тіл тұғырға шықпай, «жетім  
қозы,  тас бауырдың» күйін кешіп жүрері 
хақ. Бір таңқаларлығы  ана тілінің уызына 
жарымаған қазақтар өзге тілді меңгеруге өте 
құштар екенін тағы да «Тіл» оқу-әдістемелік 

орталығынан алынған цифрларға қарап 
аңғаруға болады. Мұнда да  2010-2019 
жылдың бірінші жартыжылдығына көз сүзсек, 
2215 тыңдаушы  қабылданған. Солардың 
ішінде мемлекеттік қызметшілер 80-нен ба-
стап 1 225-ке, бюджеттік сала қызметкерлері 
9-дан бастап 825-ке артса, қазақтың саны 
89-дан бастап 2082-ге артқан. Керісінше эт-
нос өкілдерінің саны 133 қана. Мемлекеттік 
тілді дамытуда, жандандыруда миллиондап 
қаражат бөлінуде десек,  өкінішке орай сол 
мемлекеттік тілдің мүддесін, өсуін-өркендеуін 
заң қадағалаушы орган прокуратураның өзі 
қадағалап отырған жоқ. Қандай құзырлы 
мекеменің жиындарына барсаңыз, есеп-
қисаптарының барлығы әрі баяндамалары 
ресми түрде жасалады. Әсіресе, Ішкі істер, 
прокуратура, сот саласының жиындарын-
да әрі әкімдіктегі  үйлестіру кеңестерінде 
ауыз-ауыздарына жұқпай ресми тілде 
сайрғандарын көріп, қарның ашады. Сол 
жиынға қатысып отырғандардың 99 пайызы 
қазақтар. Осыдан кейін «тілім-тілім» - деп, 
тек қоғам белсенділері ғана зарлай беру ке-
рек пе? Бір айтыста әйдік ақын Балғынбек 
Имашев: «Піл көтермес жүгіңді тіл көтерген» 

- деп ана тілдің айбынын асырса, тағы бірде 
тұғырына қона алмаған қазақ тіліне, діліне, 
дініне қатысты 

Қазақ: Салтым, салтым» деп аттандайды,
Салтым неге саф күйде сақталмайды.
Өзгелердің қаңсығын таңсық көріп,
Батыстың былығынан сақтанбайды.
Қазақ: «Дінім, Дінім» деп аттандайды,
Шалдар бірақ мешітке көп бармайды.
Хақтың дінін балаға әке үйретпей,
Әкеге бала үйретсе батпан қайғы.
Қазақ: «Ауыл, ауыл»деп аттандайды,
Жастар неге ауылға көп аттанбайды.
Туған жерге туыңды қадамасаң,
Елге деген сезімің саф болмайды.
Сөзі басқа, өзіңде маска болса,
Ешқашан жалтыр басқа бақ қонбайды.
Ниеті, сөзі менен амалы сай,
Халықты құдіретті Хақ қолдайды! - деп 

толғау айтқан.
 Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 

Тоқаев  «Егемен Қазақстан»  және «Айқын» 
газеттеріне  берген сұхбатында қазақ тілі 
мәселесіне қатысты: «Қазақтың тілі - қазақтың 
жаны! Халқымыздың тарихы да, тағдыры да-
тілінде. Мәдениеті мен әдебиеті де, ділі мен 
діні де - тілінде. В. Родлов айтқандай, қазақ 
тілі - ең таза әрі бай тілдің бірі. Тіл өткен 
тарихпен ғана емес, бүгін мен болашақты 
байланыстыратын құрал. Меніңше, тілдің 
тұғыры да, тағдыры да бесіктен, отбасынан 
басталады», - деген-ді. Демек, ұлттың тілі, 
мемлекеттік қазақ тілінің босағада қалған 
құлдың күйін кешпей,  толық қолданысқа енуі 
үшін Президент  Қасым-Жомарт Тоқаев та 
тілдің мәртебесін көтеру бағытында аянбай 
тер төгуге тура келеді. Бір қуанарлығы, Прези-
дент халыққа жолдауында  таза мемлекеттік 
тілде баяндама жасап,  көптің алғысына 
бөленді. Күні кеше ғана Қытай мемлекетіне 
барғанында да  ресми кездесулердің бәрінде 
таза қазақ тілінде сөйледі деген ақпаратты 
интернет желісінен оқып, «А Құдай, патша-
мызды осы үрдісінен жаңылдыра көрме», - 
деп Алладан тілеу тіледік!

Айтақын МҰХАМАДИ
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ОЙТАЛҚЫ

АКЦИЯ АЯСЫНДА

Ақша ақылдың алдына 
түскелі  бері ұяттың 
ұясы талқандалуда. Неге 
демеңіз?... Әңгіме ауаны 
тағы сол 21 мың теңгенің 
жырына ұласады. 

«СТАВКАЊЫЗ»

ќанша?
немесе жиырма бір мыңның жыры

Соңғы уақытта ел ішінде жәрдемақы 
алудың «ставкасы» туралы сөз желдей 
есіп жүр. Яғни,  ақша алу үшін де біреудің 
қолына  бірдеңе қыстырып қана аталған 
әлеуметтік көмекке іліге аласың.  Өткенде 
ғана көрші апамыз  келінінің осы жәрдемақыға 
құжаттарын өткізіп қойғандығын айтып еді. 
Енді кеп аталмыш қаржы қолға тию үшін  келіні 
әлдекімдерге 30 мың теңге беру керектігін, 
әзірге шамасына қарай 20 мың ғана беріпті 
деп  ашуланып отыр.  «Мемлекеттің  онсыз 
да беретін тиесілі ақшасы емес пе, оны не-
менеге пара беріп алатынын  білмедім. Бұл 
туралы ойымды айтсам «Апа,  қойыңызшы,  
жұрттың бәрі беріп жатыр» деп жайбарақат 
отыр. Сонда  бұған  ақша қыстыра отырып, 
шаруасының тез біткенін қалайтын менің 
келінім секілділер кінәлі ме, әлде қалтаға 
қаражат түспесе қимылдай қоймайтын 
қызметкерлер ме?» деп  кейіген кейуана бұл 
істе кімді  кінәлі  етіп көрсетерін білмей  дал 
болуда. 

Естіген құлақта жазық жоқ. Аты-жөнін 
жазбауды өтінген мына бір келіншектің басы-
на  түскен жайт тіптен сорақы. Оның айтуын-
ша,  жақын бір танысы   төлем орталығында 
жақсы бір танысының   барын,  оның  21 мың  
теңгеге ілікпей жатқандарға  көмектесе алаты-
нын айтып, «Егер керек болса саған да жаса-
тып беремін. Тек «ставкасын» берсең болды» 
депті. Сөйтіп, ол өзі ғана емес, жәрдемақыға 
іліге алмай жүрген жақындарына айтып,   
сұраған ақшасын беріпті. Алайда,  әлгі та-
нысы  бәрін  де  алдап  соққан алаяқ болып 
шығып, екі ортада қалған. Әлгі алаяқтың 
үстінен  арыз жазып, түрмеге жаптырғанымен,  
таныстарының  ақшасын  бір өзі қайтаруға 
тура келіпті. «Өзім ғана емес, өзгелердің 
ақшасы мойныма жүктеліп, қайтара алмаған  

соң  онлайн несиеге жүгінуге тура келді. 
Себебі үйде отырған мен секілді әйелге 
несие берілмейді ғой. Ал онлайн несиенің 
пайызы мен ойлағаннан да көп болады екен. 
Күн санап төлемеген күнге төлемақы өсіп 
жатыр. Бұл ісімді  жолдасым да,   енем де 
білмейді. Олар біліп қойса өлтіреді ғой. Енді 
не істерімді білмей әбден қиналып кеттім» 

деп  зар жылаған  ананың бұл ісіне тіптен не 
айтарыңды білмейді екенсің?! 

 Айтпақшы, атаулы әлеуметтік көмекті 
жағдайы жақсылардың алып жатқаны тура-
лы  да  ел арасында әңгіме көп.  Және мұның 
да басы сол бір  «бірдеңеден» басталатынын 
қайтерсің.  Неше рет барып, атаулы әлеуметтік 
көмекке құжат тапсыра алмағанын, бірақ, 

бұл көмекті  байлар да, басқалар да алып 
жатқанын,  шындық жоқ деп шырылдап, бір 
уақыт кедейлерді ойлап қойса қайтеді деп   
ашынған көпбалалы ананың сөзіне қарап,   
мұның арғы жағында да  үлкен бір гәп бар 
тәрізді ме дейсің, іштей...  Ал, бұл туралы сіз 
не ойлайсыз, көзі қарақты оқырман?!

С. ҚАСЫМБЕКҚЫЗЫ. 

АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ ПАР-
ТИЯ ФИЛИАЛЫНЫҢ ҚОҒАМДЫҚ 
ҚАБЫЛДАУ БӨЛМЕСІНІҢ ҰЙЫМ-
ДАСТЫРУЫМЕН «БАҚЫТТЫ ОТ-
БАСЫ» ЖОБАСЫ АЯСЫНДА «БА-
ЛАНЫ МЕКТЕПКЕ ДАЯРЛАЙЫҚ» 
АКЦИЯСЫ ӨТТІ.

К¤МЕК 

К¤РСЕТІЛДІ
Алматы қаласынан «Metal Prom Group» 

ЖШС-нің басшылығы тарапынан Олжабек 
Қазкенұлы мен Джалил Абдулхалилұлы 
есімді азаматтар өз тараптарынан 30 
көпбалалы және тұрмысы төмен отба-
сынан шыққан бүлдіршіндерге мектепке 
қажет киім, қажетті құрал-жабдықтармен 
қамтылған сөмкелер берді.

Арнайы тіктірілген мектеп формалары 
мен кеңсе тауарлары толы сөмкелердің 
сапасы жоғары. Көмек берушілердің айту-
ынша, бұл қайырымдылық көмек алдағы 
уақытта да партия филиалы арқылы 
жалғасын таппақ.

Өз кезегінде облыстық фили-
ал төрағасының орынбасары Серік 
Нұрқадыров демеушілерге ризашылық 
білдіріп, облыстық филиал атынан арнайы 
алғыс хат ұсынды.

«Бақытты отбасы» жобасын жүзеге 
асыруымызға өз қалауымен қол ұшын 
созып жатқан жомарт жандар аз емес. 
Біздің өңірдің белсенді азаматтары 
партиялықтарға осындай қаржылай, 
материалдық көмек беруге ынталы. Бүгінгі 
акция да осының дәлелі. Өз ниетімен ба-
лаларды қуантып, мектепке баруға санау-
лы күн қалғанда осындай игі іске мұрындық 
болып отырған кәсіп иелеріне алғыс ай-
тамыз. Ортақ ісіміз алдағы уақытта да 
жалғасын табатынына сенімдімін», - дейді 
Серік Нұрқадырұлы.

Алғысты  аналар мен балалар да 
білдіріп, қуанышты көңілмен тарасты.

Ш. БАТЫРОВ. 

МӘСЕЛЕ

¬ИРАFАН ЕСКЕРТКІШ 

¬АЛЫП¬А  КЕЛТІРІЛДІ

Қызылағаш ауылында орын алған су алапаты біздің өңірді ғана 
емес, бүкіл елімізді дүр сілкіндіріп, мазасыз күйге енгізген еді. Одан 

бері аттай зулап тоғыз жыл артта қалды.

Бүгінде Қызылағаш  елді мекені ер-
тегідей жаңарып, жасарған.  Қаз-қатар 
тізілген әдемі үйлер мен тақтайдан 
түзу көше, халыққа мәдени-тұрмыстық 
қызмет көрсететін мекен, мектеп, ба-
лалар бақшасы, тағысын тағы нысан-
дар ауыл ажарын айшықтай түскен. 
Орталық көше бойында сол қиындықты 

еске салатын сәбиін қорғауға ұмтылған 
ана бейнесі кескінделген ескерткіш-
белгі де орнатылған болатын. 

Өткен аптада   әлеуметтік желіде  
журналистикада қалам тербеп жүрген 
әріптестеріміздің бірі құрбандарға ар-
нап қойылған ескерткіштің  кетеуі кетіп, 

тозығы шығуға шақ қалғанын, айналасы 
қоқысқа толып, тақтайшалары құлап,  
темірлері тоттанып, айналасындағы 
ағаштардың қурап, адам мен мал сарып 
кететін жерге айналғаны туралы  ақпарат 
жазған-тын . Желіде   шыққан  мәліметке  
сай   облыс  әкімінің  баспасөз хатшы-
сы Ғ. Жүкел  аймақ басшысы бұл іске 

бейжайлық  танытпайтынын, керісінше 
осы мәселені көтергендерге алғысын 
білдіре отырып, бүлінген ескерткіштің үш 
күннің ішінде қалпына келтіретіндігі тура-
лы айтып,  жазған еді. 

Айтқандай-ақ, аймақ басшысы 
Амандық Баталов Ақсу ауданының 

әкіміне ескерткішті үш күннің ішінде 
қалпына келтіруге тапсырма беріп, су 
тасқынынан қаза болғандарға қойылған 
ескерткіш  қалпына келтірілді. Облыс 
әкімінің баспасөз хатшысы Ғ. Жүкелдің 
сөзінше, күн райына байланысты 
мемориалдың кейбір тұсындағы жап-
сырмалар желімнен ажырап кеткен. 
Қазіргі  күні жөндеу жұмысы жүргізіліп, 
ескерткіш аумағы тазартылған. 
Алдағы уақытта айналасына көшеттер 
отырғызылмақ. Ал  қурап кеткен тал-
теректер сүріліп тасталыпты. Бұл жұ-
мыс қазан немесе қараша айында 
атқарылмақ екен.

P.S: Әу баста  «Қызылағашта 
апаттан қаза болған марқұмдарға 
арнап керемет ескерткіш қойылды. 
Архитектор бар өнерін салған 
екен» деп жазып едік. Енді, күре 
жолдың бойындағы  ескерткіштің  

қараусыз қалғаны  туралы  
жазу, облыс әкімінің тап-
сырмасымен қайта қалпына 
келтірілгені жайында  паш 
ету... осындай іске етіміз 
үйреніп бара жатқандай 
ма, қалай? Сонда деймін, 
орнатылған ескерткіштің 
эстетикалық кейпін бұзбай, 
бақылау ісі Ақсу ауданының 
әкімдігіне жүктелген болса, 
осы күнге дейін әкімдік та-
рапынан тиісті жұмыстың  
атқарылмай келуінің мәнісі 
неде? Бұған қаржыны  сыл-
тауратты десек, аймақ бас-
шысы тапсырма берген үш 
күн ішінде аудандық бюджет-

тен 2 миллион теңгені бөлді емес 
пе?  Сонда аудан әкімдігі  тозығы 
шығуға шақ қалған ескерткішті  
қайта қалпына келтіру үшін аймақ 
басшысының арнайы тапсырма-
сын күтіп отырған ба?! 

С. БАЗАРҚҰЛОВА.



06.05, 17.15, 03.45 «Konil 
tolqyny»
06.25, 01.40 «Мәселе»
07.00 «ТАҢШОЛПАН»
10.00,18.10 Телехикая 
«Қайран күндер»
12.00, 13.10 НИЕТ
13.00. 17.00, 20.00, 00.20, 
03.15 АҚПАРАТ
14.00, 21.30 Т/х «Қанатсыз 
құстар» 
15.00, 22.30 Т/х «Жат мекен»
16.00, 02.15 АПТА
16.50, 03.05 «100 бизнес 
бастауы»
20.30, 00.50 «Ашық алаң»
23.30 Т/х «Құбылай хан» 

ХАБАР

06.00 «Тамаша»
07.00, 10.00 «М/с» 
07.30, 08.10. 09.10  ТАҢҒЫ 
ХАБАР
08.00, 12.00 Жаңалықтар
09.00 Новости
10.30, 19.00 Т/х «Балтакөлде 
Бақытым» 
11.00 Т/х «Пәленщеевтер»
12.25 Мегахит 
14.15 Т/х «Бөрі»
15.00 Т/х «Қарлығаш ұя 
салғанда»
16.00 «Ережесіз әңгіме»
17.00 Ток-шоу «Білім»
17.40 «Кім мықты»? 
19.30, 00.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.00 Сериал «Разия»
20.45 Тұсаукесер «Прайм 
тайм»
21.00 Итоги дня
22.30 Т/х «Махаббатым 
жүрегімде»
23.30 «Менің тағдырым»
00.40 «Ауырмайтын жол 
ізде»
01.10 «Ойжүйрік»

АСТАНА

06.00, 05.00 «Ән мен әзіл»
06.30, 03.00 «Күлдірген»
07.00 «KazNet» 
08.00 Мультфильм
10.00, 22.00 Т/х «Абысын-
дар»
11.00 Т/с «Косатка»
13.00 Х/ф «Саяси ринг» 
14.00 Т/х «Бір болайық»
15.20, 00.00 Т/х «Кешіккен 
хат»
18.00 «Отбасы»
19.20 Т/х «Алмасай»
20.00, 02.00 Жаңалықтар
20.30, 02.30 Новости «20.30»
21.00 Т/х «Үмітіңді үзбе»
23.00 Т/х «Жаза»
04.00 Сырты бүтін

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Той базар»
06.50 «Той заказ»
07.20 «Басты бағдарлама»
08.00 «Доброе утро»
11.00 «Мужское-женское»
12.00, 01.45 «Қалаулым»
14.55 Сериал «Дипломат»
16.55 «Пусть говорят» 
18.00 «Басты жаңалықтар» 
18.45 «Бір сұрақ»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»
20.45, 23.00 Т/с «Пуля» 
22.00, 00.45  «П@УТІNА»

КТК

07.05 «Дау-дамайсыз» 
07.30, 02.30 Т/х «Женнеттің 
көз жасы»
08.00 Т/х «Қайсар жесір» 
10.00 «Смеяться разреша-
ется»
12.45 «Блестящая кареьера»
14.50 «Кусок космическоего 
льда»
16.45, 01.30 «Өкініш»
18.00 «Қара теңіз»

Дүйсенбі - Понедельник, 16 қыркүйек Сейсенбі - Вторник, 17 қыркүйек

19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00, 03.00 «Астарлы 
ақиқат»
21.00 Вечерние новости
21.40 «Шеф-3. Новая жизнь
23.40 «В чужом краю»
03.45-04.30 «КТК» 

ЖЕТІСУ

07.05 Ән әлемі
07.25 «Жыр-тамшы»
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/
09.00 Апта /қаз/
09.50 «Жетісу ақын-
жыраулары»
10.00 Апта /рус/
10.45 «Әлемнің үздік карти-
налары
10.50 «Тыңдашы, айналайын»
11.00 «Спорт-тайм»  
11.30 «Құтқару қызметі» 
11.45 «Бала-базар» 
12.00 «Ән әлемі»  
12.45 «Полицейская служба» 
13.00 «Ән әлемі» 
13.50 «Жыр-тамшы»
14.00 «Тілсақшы» 
14.25 «Әлемнің үздік карти-
налары» 
14.30 «Тұжырым» 
15.00  К/ф «Атамекен»
16.15 «Монолог»             
16.30 Д/ф «Кең ауқымда» 
17.00 Жаңалықтар
17.15 «Әлемнің үздік карти-
налары» 
17.20 Новости
17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы» 
18.00 «Шашу» 
19.00 «Әдебиет пен адамзат»
19.30 «Ел қамы» /тікелей 
эфир/
20.30 Жаңалықтар
21.00 «Туржорық»
21.30 Новости
22.00 «Бірінші ханым» телехи-
каясы 9-бөлім
22.45 «Нет-лайк»
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости

31 КАНАЛ

06.00, 01.00 Ризамын
07.00, 20.00 Информбюро
08.00 М/с «Маша и медведь»
09.30 Сериал «Адасқан 
ғұмыр»
10.00 Сериал «Базарбаев-
тар»
12.00 Сериал «Мехектің 
өмірі»
13.00 Кино «Охотники за при-
видениями»
16.00 Сериал «80-Е»
18.00 Сериал «Ольга»
21.00 Сериал «Интерны»
23.00 Сериал «Реальные 
пацаны»
00.00 Алдараспан. Нысана. 
Шаншар әзілдері
03.30 Әзіл студио
 

7 канал

06.00 Q-елі
06.30 «Қуырдақ»
06.40, 22.40, 04.30 Т/х 
«Элиф»
08.50 М/ф
09.25 «О самом главном»
10.40 «Вокруг света за моне-
той»
12.50  Сериал «Форс-Мажор»
13.50, 18.15 Сериал «Ма-
жор-3»
15.10, 21.40 Т/х «Зың-зың 
Күлпаш»
16.00, 03.00 Т/х «Жаңа келін»
19.20 Сериал «Беги»
20.30, 21.05 Сериал «Домик 
на счастье»
21.00 Лотерея 777
00.45 «Алматы фильм фести-
валь»
00.50 «Чудо»
02.00 «Посольство красоты»
02.30 «КЗландия»
05.15 «Айнаонлайн»

ЖЕТІСУ

06.05, 17.15 «Көңіл 
толқыны»
06.30, 13.00, 17.00, 20.00, 
00.20 AQPARAT
07.00 «TANSHOLPAN»
10.00, 18.10 Т/х «Қайран 
күндер»
12.00, 13.10 «Ниет»
14.00, 21.30 Т/х «Қанатсыз 
құстар»
15.00, 22.30 Т/х «Жат 
мекен»
16.00, 03.50 «Жан жылуу»
16.25 «Мәдениет 
жауһарлары»
16.50 «100 бизнес бастауы»
20.30, 03.00 «Ашық алаң»
23.30 Т/х «Құбылай хан»
00.50 Футбол
02.20 «Ақсауыт»
02.40 «Көңіл толқыны»

ХАБАР

06.00  «Тамаша»
07.00, 10.00 М/с «Макс Грин 
и инопланетяне»
07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы 
хабар» 
08.00, 12.00 Жаңалықтар
09.00 Новости
10.30,19.00 Т/х «Балтакөлде 
бақытым»
11.00 «Пәленшеевтер-2»
12.25 Д/ф «Бір туынды 
тарихы»
13.00,20.00 Т/с «Разия»
14.00, 22.30 Т/х «Махабба-
тым жүрегімде»
15.00, 21.40 Т/х «Қарлығаш 
ұя салғанда»
16.00 «Ережесіз әңгіме»
17.00 «Қоғамдық талқылау»
17.50 «Кім мықты?»
19.30, 00.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.45 Новый курс
21.00 Итоги дня
23.30 «Мектеп»
00.40 «Ауырмайтын жол 
ізде»
01.10 «Ойжүйрік»

АСТАНА

06.00, 05.00  «Ән мен әзіл»
07.00 «КазНет»
07.40 «Әзілстан»
08.00, 13.00 М/ф «Маша и 
медведь»
10.00, 22.00 Т/х «Абысын-
дар»
11.00 Т/с «Косатка»
14.00 Т/х «Бір болайық»
15.20, 00.00 Т/с «Кешіккен 
хат»
18.00 «Отбасы»
19.20 Т/х «Алмасай»
20.00, 02.00 Жаңалықтар
20.30, 02.30 «Новости 
20.30»
21.00 Т/х «Үмітіңді үзбе»
23.00 Т/х «Жаза»
03.00 «Күлдірген»
04.00 Сырты бүтін

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Той базар»
06.40 «Той заказ»
07.10, 18.00 «Басты 
жаңалықтар»
08.00 «Доброе утро»
11.00 «Мужское/Женское»
12.00, 01.45 «Қалаулым»
14.55 «Дипломат»
16.55 «Пусть говорят»
18.45 «Бір сұрақ»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»
20.45, 23.00 Т/с «Пуля»
22.00, 00.45 «П@УТІNА»

КТК

07.05 Кешкі жаңалықтар
07.30 02.30 Т/х «Женнеттің 
көз жасы»
08.00 Т/х «Қайсар жесір» 

   хабар

аСТаНа

   7 КаНаЛ

ЕВраЗИЯ

ЕВраЗИЯ

аСТаНа

   хабар

09.50 Новости (повтор)
10.30  «Шеф-3»
12.30 Х/ф «В чужом краю»
14.50 «Семейные обстоя-
тельства» 
16.45, 01.30 Т/х «Өкініш»
18.00 Т/х «Қара теңіз»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00, 03.00 «Астарлы 
ақиқат»
21.00 Вечерные новости
21.40 «Шеф-3»
23.40 «В чужом краю»
03.45-04.30 «КТК 
қоржынынан» 

ЖЕТІСУ

07.05 Ән әлемі.
07.25 «Жыр-тамшы»
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости
10.00 Туржорық 
10.20 «Әлемнің үздік карти-
налары                 
10.30 «Әдебиет пен адам-
зат» 
11.00 «Бірінші ханым» теле-
хикаясы 9-бөлім
11.45 «Бала-базар» 
12.00 «Ел қамы» 
13.00 «Шашу» 
13.50 «Жыр-тамшы»
14.00 «Ел мен жер» 
14.25 «Әлемнің үздік карти-
налары» 
14.30 «Желі-KZ»             
15.00  «Ән әлемі» 
15.45 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы» 
16.00 «Бай-қуатты болайық»  
16.40 «Үшінші көз»  
17.00 Жаңалықтар
17.15 «Әлемнің үздік карти-
налары» 
17.20 Новости
17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы» 
18.00 «Шашу» 
19.00 «Диалог» /прямой 
эфир/

31 КАНАЛ

06.00, 01.00 «Ризамын»
07.00 Информбюро
08.00,15.30 М/с «Маша и 
медведь»
09.30 Т/с «Адасқан ғұмыр»
10.00 «Базарбаевтар»
12.00 Т/х «Мехектің өмірі»
14.00 «Әзілдер жинағы»
15.00 М/с «Стич»
16.00 Т/с «80-е»
18.00 Т/с «Ольга»
20.00 Информбюро
21.00 Т/с «Интерны»
23.00 Т/с «Реальные паца-
ны»
00.00 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
03.30 «Әзіл студио»

7 канал

06.00 Скетчком «Q-елі»
06.30 «Қуырдақ»
06.40, 22.40, 04.30 Т/х 
«Элиф» 
08.50 М/ф «Леди Баг и 
Суперкот» 
09.25 «О самом главном»
10.40, 00.50 «Чудо»
11.50, 02.00 «Посольство 
красоты»
12.50, 19.20 Т/с «Беги!»
13.50, 18.15 Т/с «Мажор-3»
15.10, 21.40 Т/х «Зың-зың 
Күлпәш»
16.00, 03.00 Т/х «Жаңа 
келін»
20.30, 21.05 Т/с «Домик на 
счастье»
21.00 Лотерея 777
00.45 Дневники «Алматы 
фильм фестиваль»
02.30 «KZландия»
05.15 «Айнаонлайн»

ЖЕТІСУ

   7 КаНаЛ

КТК

06.05 «Көңіл толқыны»
06.30, 13.00, 20.00, 00.20 
AQPARAT
07.00 «Таңшолпан»
10.00, 19.00  Т/х «Қайран 
күндер» 
12.00,13.10 «Ниет»
14.00, 21.30 «Қанатсыз 
құстар»
15.00, 22.30 Т/х «Жат мекен»
15.55 Бокс. Әлем чемпио-
наты
20.30,03.00 «Ашық алаң»
23.30 Т/х «Құбылай хан»
00.50 Футбол

ХАБАР

06.00  «Тамаша»
07.00,10.00  М/ф «Макс Грин 
и инопланетяне» 
07.30,08.10,09.10 «Таңғы 
хабар»
08.00, 12.00 Жаңалықтар
09.00 Новости
10.30, 19.00 Т/х «Балтакөлде 
бақытым»
11.00 «Пәленшеевтер-2»
12.25 «Патриот»
13.00,20.00 Т/с «Разия»
14.00,22.30 Т/х «Махаббатым 
жүрегімде»
15.00, 21.40 «Қарлығаш ұя 
салғанда»
16.00 «Ережесіз әңгіме»
17.00 «Одна история» с Май-
ей Бекбаевой
17.50 «Кім мықты?»
19.30,00.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.45 Prime time
21.00 Итоги дня
23.00 «Менің тағдырым»
00.40 «Ауырмайтын жол 
ізде»
01.10 «Ойжүйрік»

АСТАНА

06.00,05.00 «Ән мен әзіл»
07.00 «KazNet»
07.30 «Әзілстан» 
08.00, 13.00  М/ф «Маша и 
медведь»
10.00, 22.00 Т/х «Абысын-
дар»
11.00 Т/с «Турецкий транзит»
14.00 Т/х «Бір болайық»
15.20, 00.00 Т/х «Кешіккен 
хат»
18.00 «Отбасы»
19.20 Т/х «Алмасай»
20.00, 02.00 Жаңалықтар
20.30, 02.30 Новости «20.30»
21.00 Т/х «Үмітіңді үзбе»
23.00 Т/х «Жаза»
03.00 «Күлдірген»
04.00 Сырты бүтін

ЕВРАЗИЯ

06.00 «Той базар»
06.40 «Той заказ»
07.10 Басты жаңалықтар
08.00 «Доброе утро»
11.00 «Мужское/Женское»
12.00,01.45 «Қалаулым»
14.55 «Дипломат»
16.55 «Пусть говорят»
18.00 Басты жаңалықтар
18.45 «Бір сұрақ»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»
20.45 Т/с «Пуля»
22.00, 00.45 «П@УТІNА»
23.00 Х/ф «Забытое престу-
пление»

КТК

07.05 Кешкі жаңалықтар
07.30, 02.30 Т/х «Женнеттің 
көз жасы»
08.00 Т/х «Қайсар жесір»
09.50 НОВОСТИ
10.30, 21.40 «Шеф-3» 
12.30, 23.40 «Тайная В чу-
жом краю»

   хабар

аСТаНа

КТК

ҚаЗаҚСТаН ҚаЗаҚСТаНҚаЗаҚСТаН 14.50 «Семейные обстоя-
тельства» 
16.45, 01.30 Т/х «Өкініш» 
18.00 Т/х «Қара теңіз»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00, 03.00 «Астарлы 
ақиқат»
21.00 Вечерние новости
03.45-04.30 «КТК 
қоржынынан» 

ЖЕТЫСУ

07.05 Ән әлемі.
07.25 «Жыр-тамшы»
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости
10.00 «Экорейд» 
10.20 «Әлемнің үздік карти-
налары                
10.30 «Диалог» 
11.00 «Бірінші ханым» теле-
хикаясы 10-бөлім
11.45 «Бала-базар» 
12.00 «Оқырман»                       
13.00 «Шашу» 
13.50 «Жыр-тамшы»
14.00 «Бағбан»  
14.25 «Әлемнің үздік карти-
налары» 
14.30 «Жетісу зертханасы»  
15.00  «Балдәурен» 
15.45 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы» 
16.00 «Жүрек сөзі»
16.30  «Ауылдағы ағайын» 
17.00 Жаңалықтар
17.15 13-блок, «Әлемнің 
үздік картиналары» 
17.20 Новости
17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы» 
18.00 «Шашу» 
19.00 «Ұлт пен рух» 
19.30 «Құтты қонақ»
20.30 Жаңалықтар
21.00 «Арнайы репортаж» 
21.30 Новости

31 арна

06.00, 01.00 «Ризамын» 
(каз)
07.00 Информбюро
08.00,15.30 М/с «Маша и 
медведь»
09.30 Т/х «Адасқан ғұмыр»
10.00 Т/с «Базарбаевтар»
12.30 Т/с «Мехектің өмірі»
14.00 «Әзілдер жинағы»
15.00 М/с «Стич»
16.00 Т/с «80-е»
18.00 Т/с «Ольга»
20.00 Информбюро
21.00 Т/с «Интерны»
23.00 Т/с «Реальные паца-
ны»
00.00 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
03.30 Әзіл студио

7 КАНАЛ

06.00 Скетчком «Q-Eli»
06.30 «Қуырдақ»
06.50, 22.40, 04.30 Т/х 
«Элиф»
08.50 М/ф «Леди Баг и 
Супер кот»
09.25 «О самом главном»
10.40, 00.50 «Чудо»
11.50, 02.00 «Посольство 
красоты»
12.50, 19.20 Т/с «Беги!»
13.50, 18.15 Т/с «Мажор-3»
15.10, 21.40 Т/х «Зың-зың 
Күлпәш»
16.00, 03.00 Т/х «Жаңа 
келін» 
20.30, 21.05 Т/с «Домик на 
счастье»
21.00  Лотерея LOTO 
6/49/777 KENO
00.45 Дневник «Алматы 
фильм фестиваль»
02.30 «KZландия»
05.15 «Айнаонлайн»

   7 КаНаЛ

ЖЕТІСУ

Сәрсенбі - Среда, 18 қыркүйек

ЕВраЗИЯ

   31 КаНаЛ
   31 КаНаЛ

   31 КаНаЛ

КТК



7
Қабанбай батыр көшесі, 32

Тел.: 41-11-42, 41-11-70. Факс: 41-09-29.
E-mail: alatau_offset@mail.ru, www.alatau.kz@mail.ru

№36 (935) 13.09.2019 К¤ЗЌАРАС

СЕМИНАР

– ¦ЛТ ЖYРЕГІНІЊ 

     БІР Б¤ЛШЕГІ

 «ҚАЗАҚ ТІЛІ  МЕМЛЕКЕТТІК 
ТІЛ МӘРТЕБЕСІН АЛҒАЛЫ 30 

ЖЫЛҒА ТАЯСА ДА, ӘЛІ КҮНГЕ 
ДЕЙІН ҚОЛДАНЫЛУ АЯСЫ ОРЫС 
ТІЛІНЕ ЖЕТЕ АЛМАЙ ОТЫРҒАНЫ 

ӨКІНІШТІ» - «АЗАМАТТЫҚ 
БАСТАМАЛАРДЫ ҚОЛДАУ 

ОРТАЛЫҒЫНЫҢ» ҰЙЫТҚЫ БОЛУЫ-
МЕН ЖУРНАЛИСТЕР ҮЙІНДЕ  ӨТКЕН 

«ҮКІМЕТТІК ЕМЕС ҰЙЫМДАРҒА 
АРНАЛҒАН ІСКЕРЛІК ҚАЗАҚ 

ТІЛІН ҮЙРЕТУ» СЕМИНАРЫНДА 
БЕЛГІЛІ ҚОҒАМ ҚАЙРАТКЕРІ ДОС 
КӨШІМ ОСЫЛАЙ ДЕДІ. САЯСАТ-

ТАНУШЫ РАСУЛ ЖҰМАЛЫ ДА 
АТАЛҒАН МӘСЕЛЕЛЕРГЕ ҚАТЫСТЫ 

ӨЗ ПІКІРІН БІЛДІРДІ. ЖИЫНҒА 
ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ТАЛАП-

ТІЛЕКТЕРІ МЕН ҰСЫНЫСТАРЫН 
ТЫҢДАУҒА ӘЗІР ЕКЕНІН АЙТЫП, 

АШЫҚ ПІКІР АЛМАСУҒА ШАҚЫРДЫ.

ТІЛ

Семинар барысында Дос Көшім ономас-
тика саласындағы идеологиялық тұрғыдан 
ескірген атаулар турасында сөз қозғады. 
«Тәуелсіздік алған жылдары Алматы 
қаласындағы көшелердің 84%-ы  еліміздің 
өркендеуіне, дамуына еш үлес қоспаған, 
тіпті, тарихымен де қатысы жоқ тұлғалардың 
есімімен аталды. Сол атауларды өзгерткен кез-
де орыстілді тұрғындар арасында түсінбестік 
туындады. Мәселен, «Айвазовский талай 
шедеврді тудырған, еңбек сіңірген ұлы суретші 
ғой. Оның атындағы көшені өзгертудің не 
қажеті бар?» деген сынды наразылықтар бол-
ды. Ал, республикалық ономастика комиссия-
сы «Кешіріңіз, еңбек сіңірсе Ресей еліне қызмет 
еткен болар. Бізге оның еш қатысы жоқ» деген 
уәжбен көше атауларын қазақыландырды», - 
дейді саясаттанушы. Осы тұрғыда қазақтілді 
және орыстілді қоғам арасында жіктік көзқарас 
қалыптаспау керек екендігін ескертті. 

Шарада  Талдықорған гарнизоны Әскери поли-
ция бөлімінің аға офицері (сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы әрекет ету жөніндегі) әділет майоры                                                
Ю. Скорых   мемлекеттік қызметшілердің ар-намыс 
кодексінің талаптарына кеңінен тоқталды.  Сондай-
ақ, қылмыстық құқық бұзушылықты болдырмау 
қажеттігін, жемқорлықтың бүгінгі қоғамда  індетке 
айналғандығын, оны жою баршамыздың ортақ 
міндетіміз екендігін тілге тиек етті. 

Өз кезегінде   54380 әскери бөлімінің командирі 
полковник Ш.Саржігітов  те  жемқорлық мәселесі тура-
лы  кеңінен әңгімеледі. «Бүгінгі шара жемқорлықтың 
алдын алу мақсатында әскери қызметшілер 
арасында түсіндіру, ескерту жұмыстарын 
жүргізу,сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыру, жеке құрамның өз істеріне адал 
болуына ықпал ету болып табылады» деген ол  
Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы 2015-2025 жылдық стратегиясы бойынша іске 
асырылатын жоспарлар мен іс-шаралардың  басты 
назарда екенін, бұл  бағытта жұмыла жұмыс істеу 
қажеттігін айтты. 

Мемлекет жоспары бойынша, 2020 жылы 
барлық мектеп түлектері мемлекеттік тілді 
меңгеріп, халықтың 95%-ы қазақ тілінде 
сөйлеуі қажет болатын. Ол межеге де жетер 
күн алыс емес. Бүгінде халқымыздың 93%-ы 
қазақ тілінде сөйлей алады. Алайда, осыған 

қатынас құралы ретінде пайдаланады. Ал, 
өзге ұлт өкілдері, өкінішке орай, тек орыс тілін 
таңдайды», - деп күйінішін білдірді. 

Сондай-ақ, семинарда көптің көкейінде 
қалыптасқан «Орыс мектебінің білім беру 
жүйесі қазақ мектебіне қарағанда әлдеқайда 

жасақталады. Педагогтарды даярлайтын да 
бір оқу орны. Айырмашылығы, студент қазақ 
және орыс бөлімінде білім алады. Осындай 
бірізді қалыптан шыға тұра, орыс тілінде білім 
беретін мектеп несімен артық болуы керек? 
Артықшылығы, ғаламторда орыс тіліндегі 

кереғар, орыс тілінде сөйлейтін тұрғындардың 
саны басым екені жасырын емес. Бұл ту-
ралы Д. Көшім: «Біз қостілді ұлт болудан 
әлі ажырай алмай келеміз. Қазақ ұлтының 
өкілдері өз тілімен қоса орыс тілін де қарым-

көш ілгері» дегенге саятын жаңсақ көзқарас 
туралы да сөз болды. «Бұл тура фашистік 
идеология секілді. Елімізде білім беру жүйесі 
бір ғана бағдарлама бойынша жүзеге асады. 
Мектеп оқулықтары да сол бағдарламаға сай 

ақпарат ағыны мол. Іздегеніңді оңай табасың. 
Ал, қазақ тіліндегі ақпарат бұл тұста сәл 
кейіншектеп тұр. Мәселе осыда ғана», - дейді 
Д. Көшім. 

«Мемлекеттік тіл дегеніміз не? Тіл – бір 
мемлекетте тұратын әрқилы ұлт өкілдері 
мен этностарды біріктіруші құрал. Мәселен, 
Францияда тұратын өзге ұлттар да Франция 
азаматтығын алғаны үшін француз болып 
есептеліп, француз тілінде сөйлейді. Тілін 
білмесең, азаматтығын да ала алмайсың. 
Тиісінше, сол елдің мәдениетін, өркениетін 
қалыптастыруға үлес қосады. Міне, патрио-
тизм қайда жатыр. Көптеген демкоратиялы 
мемлекеттер де тіл мәселесіне келгенде қатаң 
талапты ұстанады. Испанияда испан тілін білу 
– міндет», - деген Расул Жұмалы Еуропадағы 
тәжірибені тілге тиек етіп, бізге де сондай заң 
жүзіндегі талаптың жетіспей тұрғандығын алға 
тартты.

Отырыс соңы пікірталасқа ұласып, 
қатысушылар қос саясаттанушыдан көкейде  
жүрген сауалдарына жауап алды. Үкіметтік 
емес ұйымдар арасында қазақ тілінің 
мәртебесін көтеріп, тіл үйретуді мақсат тұтқан 
сарапшылар бүгінде мемлекеттік тілді меңгеру 
деңгейін арттыру бойынша әдістемелік 
құралдар әзірлеуде. Айта кетейік, осындай 
іс-шаралар аясында оқыту семинарлары 
еліміздің алты  өңірінде жоспарланып отыр. 

Д. БЕРЕКЕТ.

Сот процестерін бейне және таспаға жазудың тиімділігі 
мен маңыздылығы сот төрелігін іске асыру барысын-
да ешқандай бұрмалаушылықсыз, бейтараптылықпен 
жүргізілуін қамтамасыз етеді. Бұл сот ашықтығы мен 
қолжетімділігін қамтамасыз етіп, халықтың сот төрелігіне 
деген сенімін нығайта түсері анық. Аталған жаңашылдық 
қағаз бастылықтың қысқаруына септігін тигізіп, бюджет 
қаражатын айтарлықтай үнемдеуге мүмкіндік тудырды.

Сот жүйесіне жаңашылдықты енгізе отырып, 
оның тиімді тұстарын жұмыста қолданып, жетілдіру 
баршамыздың міндетіміз.

Тәуелсіз мемлекетіміздегі биліктің бір тармағы сот 
төрелігі де озық технологиялардан шет қалмай, за-
ман ағымына сай іс жүргізудің жаңа жүйесін тез игерді. 
Сот жүйесіне заманауи технологиялардың енгізілуі 
мен қолданылуы сот өндірісін жеңілдетіп, төрешілдікті 
жоюға, сот жүйесі қызметкерлердің арасында сыбайлас 
жемқорлықтың орын алу ықтималдығын төмендетуге 
септігін тигізді. Сонымен қатар, бұл бастама еліміздің 
тұрғындары үшін сот жүйесінің ашық әрі қолжетімді болуы-
на барынша жағдай жасады.  

Сот әділдігінің ашықтығын жүзеге асыру және 
сот жұмысын ұйымдастыруды жетілдіру мақсатында 
облысымыздың барлық сотында «Сот кабинеті» және 
сот құжаттарымен тынысу электронды сервистері іске 
қосылған. Аталған қызметтерді электронды сандық 
қолтаңбасы бар азаматтар ала алады. «Сот кабинеті» 
электрондық ақпараттық сервисі арқылы сотқа электронды 
құжаттар беру тәртібін, сонымен қатар, Қазақстан Респу-
бликасы сот органдарының ақпараттық жүйесіне оларды 
қабылдау, тіркеу және өңдеу тәртібін реттейді.

Құжаттарды беру шарттарына сәйкес, «Сот 
кабинеті» сервисіне тіркелген әрбір тұлға электронды 
құжаттарды беру жүйесін пайдаланушы болып санала-
ды. Жеке тұлғалар мен олардың өкілдері және де заңды 
тұлғалардың өкілдері сотқа электронды құжаттарды «Сот 
кабинеті» сервисінде орналастырылған электронды ны-
сандарды толтыру арқылы беруге құқысы бар. Ол үшін 
тек қана аталған тұлғаларға «Сот кабинеті» сервисінде 
тіркелу қажет. Тұлға тіркелу кезінде қолдану шартымен 
танысады. Тұлғаның қолдану шартын қабылдауы «Сот 
кабинеті» сервисі арқылы құжаттарын электронды түрде 
алуға келісім беретіндігін білдіреді.

Нұржан  ҚАДЫРБЕК, 
Алматы облысының қылмыстық істер жөніндегі                                

мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы.

МАМАН МІНБЕРІ

АҚПАРАТТЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 

ҚОЛДАНУ
Қазіргі таңда заманауи ақпараттық 

технологиялардың қолданысқа енгізілуі сот 
жұмысын едәуір жақсартады. Елбасының «Ұлт жос-
пары - 100 нақты қадамында» көрсетілген барлық 
сот процестеріне бейне және таспаға жазу шарала-
рын міндетті түрде енгізу жұмыстарын, сот жүйесіне 
енген жаңашылдықтардың тағы біріне жатқызуға 
болады. 

Президенттің жыл сайынғы халыққа Жолдауы - еліміз 
үшін маңызды саяси оқиғалардың бірі. Жолдауда қазіргі 
әлеуметтік-экономикалық жағдайға жан-жақты, терең 
талдау жасалынып, оны түбегейлі оңалту бағытында 
нақты міндеттер жүктелген. Соның ішінде тіл мәселесі, 
мемлекеттік сатып алу, жер, ұлттық қор қаражаты, 
мұғалімдердің жалақысы туралы көптеген мәселелер 
көтерілді.

Президент Жолдауында айтылған басты бағыттарды 
айта кететін болсақ: Заман талабына сай тиімді мем-
лекет құру; Азаматтардың құқықтары мен қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету; Қарқынды дамыған және инклюзивті 
экономика; Әлеуметтік жаңғырудың жаңа кезеңі; Қуатты 
өңірлер – қуатты ел.

  Белгіленген міндеттердің қай-қайсысы да Президент  
стратегиясының құрамдас бөлігі екені айқын. Сонымен 
қатар, Президент ұсынған Бес институционалды реформа 
мен Ұлт Жоспарын толыққанды іске асыру.

Заманауи тиімді мемлекет құру үшін алдағы уақытта 
партия құру процесін жалғастыру, халықпен тиімді кері 
байланыс орнату, митингілер туралы заңнаманы жетілдіру, 
қоғамдық келісімді нығайту туралы көптеген шаралар 
ұйымдастыру керектігін айтты.

Сондай-ақ, Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі 
рөлі күшейіп, ұлтаралық қатынас тіліне айналатынын, 

 ЖОЛДАУҒА – ҚОЛДАУ

ЕРТЕЊГЕ ДЕГЕН СЕНІМДІ ЕСЕЛЕЙ ТYСТІ

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына «Сындарлы қоғамдық диалог – 
Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты кезекті Жолдауы – мемлекеттің ертеңіне 
бағдар беріп, әр саланың даму жолын айқындата түсті.

осынау дәрежеге жету үшін жұмыла жұмыс жүргізуіміз 
керектігін, болашақта қазақ тілі ұлтаралық қатынас тілі 
болатындығына сенім білдірді.

Жолдауда тәуелсіз еліміздің тұрақты дамуын қамтитын, 
мемлекетіміздің барлық саласына серпін беретін, 
халқымыздың игілігін көздейтін маңызды даму тетіктері 
көрсетілген.

Президент ең өзекті деген мәселелер бойынша тек 
аудиториямен ғана емес, бүкіл Қазақстан халқымен 
интерактивті диалог орнатты. Тұрғындардың кірістерін 
арттыру, халықты толғандырған ең келелі деген проблема-
лар жөнінде салмақты сөз қозғалып, мемлекеттің тыныс-
тіршілігінен жан-жақты хабардар екендігін халыққа жеткізді.

Жолдауда еліміздегі әр азаматқа, оның бүгінгі тұрмысы 
мен болашағына қатысты жайттар егжей-тегжей көзделген. 

Президент Жолдауында тапсырылған міндеттер 
мен тапсырмаларды мемлекет пен халық болып бірлесе 
орындауға кіріссек, еліміздің жарқын болашағына жол 
ашуға көп септігін тигізеді деп ойлаймын.

Қайрат ПИЛАЛОВ, 
Алматы облысының Әділет департаменті 

басшысының орынбасары.
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ЖЕМЌОРЛЫЌТЫ ЖОЮ – БАСТЫ МІНДЕТ
54380 әскери бөлімінде әскери қызметшілердің 

қатысуымен   «Жемқорлыққа байланысты құқық 
бұзушылықты болдырмау және алдын алу» 
тақырыбында дөңгелек үстел өткізілді.  

 Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 
Қазақстан халқына Жолдауында сыбайлас жемқорлықпен жан-
жақты, ауқымды түрде күресу керектігін айтты. Олай болса, 
қоғамымызға қауіп төндіріп, орасан кесел келтіретін келеңсіз 
құбылыс – жемқорлықтан әлеуметті арашалау үдесінен 
шығайық. Жоғарыда аталған жат қылыққа қоғам болып қарсы 
шығу қайсымыздың болса да кейінге қалдырмайтын міндетіміз 
деп білейік. Сонда ғана сыбайлас жемқорлықсыз қоғам құра 
аламыз.

Г. СЫДЫҚОВА,
ҚР ҚК қызметкері.
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Соңы. Басы өткен санда

РОМАННАН ҮЗІНДІ

«¤ГІЗ¤КІРГЕНДЕГІ» 
қырғынсы қауіп төңірегінде қуғыншы топ 

ұзақ кеңесті. Ақыры бір шешімге 
тоқтады. Бұлар келесі күннің 
сәскелігіне таман ғана Ботви-

новты Айнабұлақтағы дүңгіршектердің 
бірінен тапты. Ботвиновтың күн жеген 
қызыл күңгірт жүзі тап бүгін темірдей 
қарауытқанға ұқсады.

– Құндақбай қайда?
– Құндақбай оққа ұшты?
– Құндақбай бірнеше жерінен оқ тиіп, 

табанда жан тәсілім етті.
Бәрі осылай деп бір ауыздан жамыра-

сып кеп берді. 
– Ондай күнде өлі денесін атқа 

өңгеріп әкеліңдер деген тапсырма неге 
орындалмаған? 

– Ол бұйрығыңызды орындауға енді 
кірісер шақта арғы тау жақтан үлкен атты 
шоғырдың бері, бізге қарай құлағаны 
байқалды. Құндақбайдың кеудесінен жаны 
шыққанына осы он бесіміз түгел куәміз 
ғой. Сосын да аттарымызды жетекке 
алып, жаяу-жалпылап, үн-түнсіз бері қара 
үзіп кеттік. Басы артық у-шудың, атыс-
шабыстың керегі не?

Ботвинов әрқайсысын кезек-кезегімен 
көзімен сүзіп, жалғандық нышаны табыл-
мас па екен деген раймен ұзақ бөгелді. 
«Қалайда бұлар он бес адам, жалған ақпар 
әкелсе бірде болмаса бірде шиі шығар» 
деген үмітпен бұл шаруаны тәмамдалғанға 
жатқызды. Талдықорғандағы Беляевке со-
лай деп рапорт берді. 

Ал Құндақбай соңындағы «шұбалаң 
құйрықтан» құтылған соң да сақтық 
мәселесін ұмытпай ары қарай домалаңдай 
берді. Ақыры кеш те батты. Қараңғылық 
түсіп, ел ұйқыға жатты-ау деген кезде бұл 
Жаңалыққа жетіп, сондағы Құлжатайдың 
үйінің сыртынан өздеріне ғана белгілі ды-
быспен белгі берді. Құлжатай оңашаға 
шыға Үлкен Быжыдағы қырғынның да-
бысы мұнда да жеткенін айта бастап 
еді,Құндақбай оның аузына қақпақ қойды.

– Жә, тоқтат! Ондай жырға әлі уақыт  
табылады! –  деді де Құлжатай туысқанына 
үш-төрт тапсырма берді. 

– Ертең түннен қалмай біздің 
тобымыздағы жігіттер Қараңғысайға 
келсін! Ең сенімді біреуін Шаған таудың 
арғы бетіндегі жалайыр-мырза Бұлғақбай 
Білдебайұлына бүгін жібер. Ол Үлкен 
Быжы сайынан көп жұртты Көксу бойында 
қарсы алмақ екен, ол жайдың арты мы-
надай, бәрін жеткізсін, «еруліге қарулы» 
деген, бәлшебектердің бұл қылығын біз 
жылы жауып қоя алмаймыз, өйтсек мен 
жынданып өлермін, елдің де өксігі ба-
сылмайды, осыны да таптап жеткізсін! 
Бұлғақбай не ақыл қосады, қайтпек керек, 
соны өзі келіп білдіре ме, жоқ біреуді бізге 
жұмсай ма, өзі шешсін! Тек тездет! Тағы бір 
жігітті түнделетіп, Үлкен Быжыдағы Уәли, 
Қиялбай, Серғазы үшеуіне аттандыр! Олар 
бастарына аса қара жамылмасын! Біздің 
қимыл-әрекетімізден хабар күтсін! Ал тағы 
бір жігітті Айнабұлақтың өзіне жұмса! Ол 
кедей-кепшіктен шыққан, үсті-басы өрім-
пөрім, сол Айнабұлақтан жұмыс іздеп 
келген бейшараға ұқсап барсын! Жұмыс 
табылса істесін! Сол жігіт Айнабұлақта, 
тіпті Талдықорғандағы орыс бастықтар 
не қам-қарекет қылуда, соған құлағы түрік 
жүрсін. Алла жазса басқа біреулер арқылы 
соның естіген-білгенін әкетіп тұрармыз. 
Қараңғысайға жиналатын жігіттердің бірі 
сабын, өткір ұстара, аздаған аюдың май-
ын, апиын, арақ-шарап, піскен ет, ірімшік, 
құрт әкелсін!

Өзіне туысқан, әрі етене дос 

Құлжатайдың бұл тапсырмаларды дұрыс 
ұққанын түйсінгесін Құндақбай сол түнде 
Шаған тауды бетке алып, оның сонау 
биігіндегі Ақтауға, одан арғы Қараңғысайға 
өрледі. Сөйтіп, Ақтау арқылы Қараңғы 
сайға аунады. Мұның бұл қуысқа бой жасы-
руы бірінші рет емес қой. Келесі түнде бас 
қоспақ жігіттер түз тағысы Құндақбайды 
оңай тапты. Құлжатай мұның тапсырмала-
рын бұлжытпай орындаған екен.

Алғашқы пәрменде бұлардың арала-
рында көп сөз өрбімеді. Тек Быжыдағы 
қырғын жайы аз-кем пысықталды. Со-
сын Құндақбай оғаш сөздер айтып, оғаш 
қылықтарға барғанға ұқсады. Быжыда 
өзіне әлдекімнің аян бергенін жеткізіп, 
осындағы қолы ептілеу-ау деген біреуіне 
маңдайында желбіреген жалғыз тал 
қылды жұлдырды, әрі жауырынына өткір 
ұстарамен тілік жасатып, сол қылды сол 
тілікке апарып жапсырды да сыртын 
аюдың майымен сылап тастады. 

– Ал, жігіттер, айыпқа бұйырмаңдар! 
Быжыда көргенім мені алып жеп барады! 
Мен араларыңнан сәл-пәл тая тұрайын! 
Онсыз құралақан күйімде құдайдың уысы-
на түсермін! Бар шыдамым осыған ғана 
жарады! – деп, тағы бір бөгде қылықтың 
ұшығын шығарғанға ұқсады. Жігіттер 
ұлардай шуласты:

– Ау, Құндақбай сұрперенім! Манадай 
ес кетті, жан шықты дейтін шақта қайда 
таймақсың? «Бас-басыңа би болсаң ма-
нар тауға сыймассың, басалқаңыз бар 
болса жанған отқа күймессің» деген. 
Сол басалқа өзің едің! Екі тізгін, бір айыл 
қолыңда! Сен жоғалсаң, алдымыз тұман, 
қара түнекке айналмай ма? Жөн-жосығын 
білдірші! 

– Бұл сөйлеген әлгі жалайыр-
қарақалпақ Жәкібай еді. Басқалар да оның 
бұл сауалына  дән риза. Өздері де қарап 
қалмады. Құндақбай сөзден тыйылып, 
қол қимылына көшті. Құлжатай қасындағы 
жігіттердің бірі әкелген көкнәрдің қабығын 
үгітіп, суға бөктірді, сосын тұндырып, 
таза шүберекпен сүзіп алды да, дайын 
сұйықтың бір кесесін баршасының көз 
алдында сімірді. Сосын ғана жалтыраған 
көздерімен жігіттерге алақ-жұлақ етіп, 
ернін жыбырлатқансып, бір жанына 
қисайды. Көзі жұмыла бере:

– Әй, Құлжатай! Ақтаудың басына 
күзет қойыңдар! – дегенді анықтап айт-
ты. Жігіттер бәрін түсінді. Жалайыр-
қарақалпақ жігіті Жәкібай қайта тілге келді:

– Е, шарболат та қара таспен ұрғыласаң 
сыны кетер. Кешегі Үлкен Быжыдағы 
нәубет мұны да есеңгіреткен екен! Сәл-пәл 
тынығып, соның ащы дәмінен арылмақ-ау! 
Әйтпесе, мен білетін  Құндақбай мұндай 
етігімен су кешер күнде апиын ішпес еді 
ғой. Ал, жігіттер, біз әзірше мұны күзетке 
алайық, әрі тынығайық!

ұндақбай бір тәуліктен аса уақыт 
өткен соң ғана бас көтерді. Он-
дада әлдекімдердің дабыр-
дұбырынан оянған. Сол дабыр-
дұбырдың ортасынан әлдебір 

дауыс мұның іш қуысына бір жылылық 
енгізді. Сөйтсе мұнда Шаған таудың арғы 

бетінен Бұлғақбай Білдебай баласы құстай 
ұшып жетіпті.  Құндақбайдың құлағына 
майдай жаққан дауыс сонікі екен. Оған 
Құлжатай осындағы сайыпқырандардан 
Шаңбатты жіберген. Орнынан атып 
түрегелген Құндақбай табанда түлеп сала 
бергендей. Кеше жұтқан апиын зәрінен 
ешқандай жұрнақ та білінбейді.

 * * *
Бұл кездесуде бәрібір Бұлғақбай 

мен Құндақбай арасында жүрекжарды 
лебіздер білінбеді. Әсіресе, Бұлғақбайдың 
сәл биіктеу, сұңғақ тұлғасында бір сынық 
реңк бары анық. Өңі бұрынғысынан да 
қарайып, қысқа қырқылған сақал-мұрты 
дұрыстап көзге де ілінбейді. Жақ сүйегінің 
қимылы да сылбырлау, етженді бет терісі 
де бір қалыпта  қатып-сеніп қалғандай. 
Тек сөйлегенде сәл-пәл жалаңаштанатын 
аппақ күрек тістері ғана әу бастағы 
қалпында сияқты.

Құндақбай жалайыр-мырза елінен 
келген аға тұрғыластың бұл қалпын  
дұрыс түсінді. Быжыдан Қытайға аумақ 
елді Көксу бойында қарсы алмақ бұл 
Бұлғақбай ондағы жайды қаз-қалпында 
естіп, ес жоғалтып, ақыры Шаған таудың 
мына күнгей бетінен, Құндақбайдан ха-
баршы келгесін астынан су шыққандай 
атып тұрып, салып ұрып осылай тартқан 
ғой. Оған өзі олжалаған тосын бір де-
рек те ықпал еткен еді. Міне, Бұлғақбай 
Білдебайұлы көпірме сөзден қашқалақтап 
бірден соны ортаға салды:

– Інім, інішегім, Құндақбай жаным, 
саған тап қазір қосар тарының дәніндей де 
ақылым жоқ. Құдай төбемізден қос қолдап 
ұрды!Ақыл кетті бізден! Одан дәметпе! 
Сонда да аса құр алақан емеспін! Саған 
әкелген кішкентай ғана сыбысым бар! 
Бәлшебектер Быжыдағы жойқыннан соң 
жаман қазақтар көтеріліп кете ме деп 
үрейленетін тәрізді. Кеше Талдықорғаннан 
үсті-бастары сарыала қозыдай, өздері 
мұздай қаруланған, оншақты жасауылда-
ры және бар, үш үлкен дөкей келді, біздегі 
кедей-кепшікпен, кәнпескеге ілінген-
ілінбегені бар малды-жандылармен онда-
мұнда жүйткіп жүріп дидарласты. Ел ішіне 
іріткі салғандарға, ауа көшпекшілерге 
кешірім жоқ, біз кешіргенмен, партия-үкімет 
кешірмейді дегенді құлақты мүжіп қайта-
қайта жаңғыртты. «Артельге кіріңдер», 
«колхозға кіріңдер», «құдайларың сонда 
жарылқайды» деп үсті-үстіне бұрынғы 
уәделерін үйіп-төгеді кеп. Жә, ондайдан 
бұл Қоғалыда да кенделік жоқ шығар. 
Менің сыбысым оған қатысты емес. 
Менің үлкен әкемнен тарайтын Шалқыбек 
атты інім барын ескертіп едім ғой бірде. 
Міне, сол Шалқыбек, біршама белсенді 
шығып, бәлшебек, коммунист, комсо-
мол дегендердің ығына жығылып жүр. 
Жаңағы үш дөкей енді-енді ғана құрылған 
артель бастығы арқылы менің сол інім 
Шалқыбекті тауып  аса жауапты міндет 
жүктеді. Менің ұғымымша ол міндеттің 
жобасы былай: Бүрсігүні шілденің жи-
ырмасыншы жұлдызы ма, тап сол күні 
Талдықорғаннан Мұқырының суына көп 
солдаттар келеді, соларды сен ешбір 

қауіп-қатерге ұрындырмай, өзің жол ба-
стап, осы Қоғалы аңғарындағы Жаңалық 
аталатын мекенге апарасың депті. Осыны 
құлағым дұрыстап-ақ шалды. Сосын да 
мені осылай қарай жел көтеріп әкеткенге 
ұқсады. Аржағын өзің таразыла!

Ұзақ ұйқыдан жақсы-ақ тыныққан 
Құндақбай табанда қанаттанды. Бір қара 
дүлей күш тайбурылдың шабысындай ұзақ 
та ұшқыр жарысқа үндегенге ұқсап, көз 
алдындағы Бұлғақбайды құшақтап сүйгісі 
келді. Енді қалай, мынау дегенің ес таппай 
дағдарған шақта құдайдың өзі алтын аяққа 
салып әкеп  берген асыл ырзық тәрізді 
емес пе? Үлкен Быжыда оққа ұшқан есіл 
ер азаматтардың, қатын-қалаш, қызыл 
қарын жас балалардың кегін қайтсем 
қайтарам деп, басы қақ айырылуға шақ 
Құндақбайға құдайдың өзі бағдар сілтеп 
тұр емес пе? Құндақбайдың бұл түрін 
дәл түсінген Бұлғақбай оның алдын орап 
ескерту жасады:

– Байқа, бала, ол солдаттар отыз 
шақтының о жақ, бұ жағында, әрі олар де-
ген айдаудағы мал емес!

ұлғақбайдың бұл ескертпесінен 
Құндақбай аса қобалжымады. 

– Олар Жаңалыққа қарай қай 
жолмен қоғалмақ екен? – деп 
сұрады.

– Тап басып айтуға жоқпын! Тек 
Шалқыбек әлгі үш дөкеймен, артель бас-
шысымен болған кеңесте Шүмекті баста-
уы дегенді екі-үш дүркін қайталады. Ал 
Шүмекті бастауы дегенің біздің Ақтекше 
жақтан қарағанда осы Қараңғысайдың  
теріскей жағында емес пе? Олар осы тау 
асып мына біз паналаған Қараңғысайды 
басып өте ме деп қорқамын!

Құндақбай сол сәтте-ақ нақтылы  
жоспарға кірісті. Ақтекшеден Бұлғақбай 
өзімен бірге үш жасты ерте келіпті. Біреуі 
әлгі Қоғалыға бұрын да осы Бұлғақбаймен 
келген, мұнымен туыстас, қызыл шырайлы 
Қойшыбек деген жігіт еді. Құндақбай қатты 
ойланды. Ойланудың да өз шама-шарқы 
бар, ал мына жолғысы бөлек.  Бұл жолы 
ешбір жаңсақтыққа орын жоқ, бұл жолы 
жаңылысса Құндақбай сындылардың жер 
басып жүруге ары бармайды. Ақыры мы-
надай тәртіп белгіленді.

Бұлғақбай мына Құндақбай тобынан 
бір жігітті қасына алады да келген ізімен 
кері қайтады. Бұлар Шаған тауының арғы 
бетінен шықпақ отызшақты солдаттың 
бағдарын анықтап, бір көштік қашықтықта 
олардан алда жүріп отырады. Ал жаңағы 
қызыл шырайлы Қойшыбек те қасына бір  
жігіт алып, бұлардан да беріректе бой 
тасалай бері қозғалады. Бұлғақбайдың 
қасқырша ұлып, не түлкіше қыңсылап үн 
шығаратын өнері бар ғой, міне, сол арқылы 
өзінен берідегі Қойшыбекке белгі береді. 
Отызшақты солдат осылар мөлшерлеген 
бағдармен қозғалуда ма, жоқ па, соны 
жеткізеді. Егер басқаша шықса, оны да 
өзге аң мен құстың әуеніне басып хабар-
лайды. Ал Құндақбай мұздай қаруланған 
үлкен топпен одан да беріде Қойшыбектен 
хабар күтеді. 

Отызшақты солдат үлкен шымыр топ 
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РОМАННАН ҮЗІНДІ

болып, шынында Шүмекті бастауына бет  
алады. Осында сәл дамылдап, одан көп 
алыс емес, тек жер бедері аса күрделі 
болғасын жүру қиындау қиямен сондағы 
Шаған тауының бір бөлігі Айқайтасқа 
қарай қозғалады. Міне, Бұлғақбай мен 
Қойшыбек тараптан сондай хабар 
алынғасын Құндақбай шалт қимылдап, 
өз тобындағыларды шешуші шайқасқа 
үндейді. Себебі, бұл Айқайтастың айна-
ласы киіз үйдің көлеміндей үлкен-үлкен 
тастарға толы. Міне, Құндақбай осылар-
ды пайдаланып қалмақ. Аттарын кейінге 
қалдырып, өздері жаяу-жалпылап, осы та-
стар патшалығының қойнауына шашырай 
орналасады. 

сы оқиғаға тікелей қатысқан 
жігіттердің кейінгі ұрпаққа 
қалдырған нақтылы екі дерегі бар. 
Бұл отыз шақтының жол басшы-

сы, ауыл белсендісі, әрі мына Бұлғақбайға 
етене туыс Шалқыбек қой. Сол осы та-
стар патшалығының қойнауында тым 
жақын жерден Құндақбайды көріп қалады. 
Иә, тым жақын жерден, тіпті бетпе-бет 
ұшырасты деуге де келетіндей. Шалқыбек 
мұндай жағдайда айғай сап, отызшақтыға, 
оларды басқарған қызыл командирге ха-
бар беруі шарт қой. Өйтпесе, мұның өзіне 
өлім жазасы дап-дайын. Ал сол жолы 
Шалқыбектің тамағына тас тығылғандай 
үні шықпай қалыпты. Тек көздері ұясынан 
ұша, сақалды иегі кемсең қағыпты. Оны 
Құнбақбай да байқапты. Байқапты да 
бірден бой тасалапты. Шалқыбектің бұл 
халін екі долбармен түсіндіреді. Біріншісі, 
бұл Шалқыбек қызыл-қаңлы Құндақбайдың 
атқан оғы мүлт кетпес мерген екенін біледі, 
сосын да зәресі ұшып, есін жоғалтты де-
генге саяды. Екіншісі, қалайда Шалқыбек 
естияр адам,қызыл өкіметті жақтап 
ауыл белсендісі атанғанмен Быжыда 
жер жастанғандар арасында жалайыр-
мырзаның «Бәйбіше» тармағынан шыққан 
мұның да туыстары баршылық, міне, 
соның ызасы мұны Құндақбайды ұстап бе-
руге жібермеді дегендік.

Иә, бұл кейінгі ұрпаққа жеткен алғашқы 
дерек. Екіншісі, бұдан да қызықтау. Бұл 
Айқайтастың айналасы теңкиген тастар-
мен қатар аттың сауырын соғатын көк 
шалғынымен де көрікті. Әсіресе, мұрын 
жаратын исін айтсайшы.Бұл төңіректі 
алғаш тамашалаған адам сол жұпар 
иістен тұла бойы балқып, әрқилы сезім 
шылауында кетері ғажап емес. Иә, ат 
байлар алтын қазық Шаған тау сондай 
қасиетімен де қанды қол обыр топтың көзін 
тұмшалаған тәрізді. Бұл отыз шақтының 
басшысы – қызыл командир осындағы 
теңкиген тастардың біріне көтеріліп, 
сырықтай бойын жазып, ешнәрседен 
қауіптенбестен манаурай көкаспанға жүзін 
тосып, біраз тұрыпты. Міне, осындай шақта 
ол Құндақбайдың қарауылына ілігеді. 
Құндақбайдың қолында қос сирақты жа-
пон бердеңкесі. Теңкиген тастардың бірін 
қалқалай етпетінен жатқан Құндақбай тіпті 
асықпай, бердеңкенің екі сирағын шөп ара-
сына жақсы-ақ орнықтырып, дұрыстап-ақ 
көздеген. Сірә, шөп арасы аса тегіс емес, 
сонда бір кілтипан болды ма екен, әйтеуір 
құралайды көзге атқан Құндақбай осы 
жолы сәл тая соқты. Тасқа шығып серей-
ген қызыл командирдің тап жүрек тұсын 
көздесе де атқан оғы оған дарымай ол 
табанына басқан тасқа сарт етіп жабы-
сыпты да қалыпты. Жапон бердеңкесінің 
дыбысы аса қатты емес, іші қуыс кепкен 
қурайдың сынғаны тәрізді ғана. Сонда да 
қызыл командир селт етіп, бері төменге 
секіріпті де тасқа жабысқан қорғасын 
оқты қолына алып, көз алдында айналды-
ра қарап, біраз уақыт өткізіпті. Бұл да бір 
жайдан сенімсіздеу көрініс. Сенбеске тағы 
лаж жоқ.Құндақбайдың өзі, тағы үш-төртеу 
құран ұстап, ант-су ішіп, бұл көріністі өз 
көздерімен бақылағанын растайды. 

Қазақта «құдай адамды аларда оны 
ақылынан алжастырады» деген сөз бар. 
Мынау бәлкім соның бір мысалы ма? 
Немесе, Быжыда опат болған бейкүнә 
жандардың қаны жібермейін деді ме екен? 
Әйтпесе, атыс-шабыстың талайын өткерген 

тәжірибелі әскери маман, қызыл командир 
тасқа жабысқан қорғасын оқты көрген сәтте 
дабыл қағып, өз адамдарын тік көтеруі ке-
рек қой. Бұл өйтпеген, жаңа туған баладай-
ақ таңырқап тұралап қалған. Қысқасы, 
Құндақбайдың оншақты сұр мергені қызыл 
командирдің сол аңғалдығын табанда 
кәдеге асырып, теңкиген тастардың ара-
арасымен бұқпантайлай жүгіріп, оқ жауды-
рып, отызшақты чекисті ойламаған жерден 
түгелге жуық жусатып салыпты. Қызыл 
командирдің өзі де, Шалқыбек те оққа 
ұшқан. Тек төрт-бесеуі ғана қашып үлгеріпті, 
оның да екі-үшеуі алған жарақаттарынан 
жолай қансырап өліпті. Тек екі чекист қана 
дін аман Ақтекшеге жетіп, болған жайды 
хабарлапты. 

Ендігі жерде Құндақбай тобы асықпай 
мына жайрап жатқандардың қару-
жарақтарын, ұсақ-түйек темір бұйымдарын, 
ер-тұрманы сай жарау аттарын олжалап, 
тау сағалап шығыс күнгей бетке қарай 
жөнеп берді.Жолай бір тізе бүккен жерде 
Құндақбай өз тобына мағынасы өте ауыр 
сөз тастады:

– Ау, жамағайын, жайсаң жігіттерім, 
екі жақ та мықтап бет ашысты. «Қызыл 
қырғынның» көкесі енді дәуірлейді деп 
білем! Біз бұл сойқанға екі қолымызды 
алдымызға сыйғыза алмағасын 
ұрынғанымыз жоқ! Құдайдың өзі төбемізге 
топ еткізді! Енді сол құдайдан медет сұрап, 
мынау ел ортасынан тая тұрғанымыз аб-
зал! Ендігіде жылаулы елге пайдамыз емес, 
зиян-залалымыз тимеуін көбірек қолдайық! 
Ол үшін Қытайға қарай сырғығанда ай-
шайсыз тайбурылдың шабысына баспай 
жолай із салып отырайық! Қытайда менің 
әлгі «тамыр» орысым Пам-Пама, Ларио-
ныш бар ғой! «Тағынғы нәсіп тәңірден» де-
ген, сосынғы тірлікті сол орыспен тілдескен 
соң ғана ой қорытып жалғастырайық! Орыс 
дегенге одыраймаңдар! Орыстың да оры-
сы бар, «ақымақ достан ақылды дұшпан 
артық» депті бабаларымыз. Орыс деген 
ұшы-қиырсыз кең жайылып жатқан, тағдыр-
талайлы, бір-бірімен сыйыспастығы да 
жетіп-артылатын халық екен. Мына,Пам-
Пама, Ларионыш та соның бір ұшқыны, бұл 
да тағдырдың уын ішкен пенде! Есесіне 
тұла бойы тұнған ілім мен білім! Бізге оң 
ықыласты. Кейде бір сөзінің өзі бізге тез-
дей болары бар.

– Мұның бәрі ұғынықты, Құндақбай 
аға! Тек Қытайға қарай зулағанда жолай 
із салып отырайық деуіңіздің байыбына 
бармадық!

– Е, соның басын аша кетіңізші?
– Сол сұрақ менің де тамағыма кептеліп 

қап еді! – Әншейінде артық қаңқу сөзге жоқ 
Кенебай, Денебай, Шұңбай – үшеуі жарыса 
осылай шулап берді. Құндақбай мұның да 
мәнін түсіндірді. 

– Жолай Қытайға ауа көшуге әзір, 
аяқ-қолы жеңілдерді бірге көтере кет-
сек біздің шын мәнінде солай шекара 
асқанымызға куәлер көбейеді. Қызылдар 
біздің соңымыздан жазалаушы отряд-
тар жіберсе елдің аса ту-талақайын 
шығармауына септігі тимей ме? Қуса бізді 
қусын, қызыл қарын жас балада, қатын-
қалашта, жазықсыз жандарда не шаруасы 
бар? Тек мына жазалаушы отряд деген не? 
Оның да іші-сыртын маған жаңағы Пам-
Пама, Ларионыш әспеттеп беріп еді. Ла-
рионыш айтты, «мынау да естеріңде бол-
сын, бәлшебектер үкімет әскеріне қарсы 
оқ атқандарды еш жазасыз қалдырмайды, 
олардың ізін суытпай жазалаушы отряд 
жібереді. Ал жазалаушы отрядта бас-көзге 
қарамай төпелетіп ұратын жойқын қарулар 
жеткілікті. Пулемет, зеңбірек дегендердің 
ең пәрмендісі де солардың еншісінде. Гра-
ната, бомба аталатындардың тіпті сұрқы 
жаман. Нағыз сұмпайысы сол, содан да 
сақтаныңдар» деп зар иледі.

ұндақбай осылай лапылдап 
барып, тағы біраз естіген-
білгендерін, ішке түйгендерін 
ортаға салды.Сөзінің соңын:

– Иә, рас, бәлшебектермен 
бет жыртыстық. Тек өз басым өкінерім жоқ! 
Қоғалы аңғарында, Шаған таудың айнала-
сында от жаққан қазағымды ол орыстардың 

қол астында қалдырмаймын! Түбінде бәрін 
Қытай жеріне ауа көшіремін! Ал тап қазір 
қылкеңірдектеп тұрған шұғыл міндет – 
жеңіл-желпілеп, шекара асу, әзірге бой та-
салау! Сөйтіп бір мезгіл әліптің артын бағу!

Құндақбай Төлендіұлының бұл 
қылықтары мен ұлағаттары сол заманғы 
қазақ мүддесінің қаншалықты үдесінен 
шығады, ол бас-аяғы бір-бірінен алшақ 
жеке-дара мәселе, тек әзірге ескертеріміз 
– мұның бәрі шындықтың қылын шерткен, 
көкірегі әуезді үнге толы сұңғылалардың 
бізге мирас еткен хикаяттары.

* * *
ұдан арғы оқиғалар алғашқыда 
шынында Құндақбай болжағандай 
тізілді. Бәлшебектер бұлардың ізін 
суытпай құғыншы әскер шығарды. 

Құндақбай тобы жолай жеңіл-желпі, ауа 
көшуге дайындарды ғана әкетеміз де-
ген ғой, іс жүзінде сәл басқаша шықты. 
Дайыны және дайын емесі аралас,  ай-
наласы жүзшақты отбасы дүрк  көтерілді. 
Қой-ешкіні осындағы аяғы ауырларға 
қалдырып, жылқы мен сиырды ғана алда-
рына салып, Құндақбайдың ысқырығымен 
шығыс бетке жөнеді. Аздаған әр тұста 
іркілістер де орын алды.  

Бұл жолғы мөлшерлі бағыт Қотырқайың 
тауының етегімен өрлеп, Аралтөбе тау-
ларынан басталатын Көктал өзенін бой-
лай Сатылы сайына жету еді. Одан әрі 
Көксу биіктеріне, Сарноқай тауына іліксек 
қуғыншылар шаңымызды қауып қалады 
деп сенген. Себебі ол жақтың жер жағдайы 
өте күрделі, қалың қарағайлы, орманды 
тұстары баршылық, олардан тез өту үшін 
мал баққан  қазақтардың білімдарлығы 
ауадай қажет, ал қырық құрау бәлшебектер 
ондай қажеттілікті қайдан тапсын, қалайда 
бізден көз жазады деген үміт бәрінің 
ішіне жел бітіргендей еді. Тек сол қырық 
құрау бәлшебектердің құрамында бұл 
қазақтардың өз қандастарының болуы 
да ықтимал екенін бұлар неге кәперге 
алмаған? Міне, сол жағы ғана кейінгі 
ұрпаққа беймәлім. Ал осы ауа көшіп, ше-
кара аспақшыларды Құндақбайдың бір 
ысқырығымен-ақ дүрк көтерілуіне ықпал 
еткен кешегі Үлкен Быжыдағы қанды  
қырғынның дақпырты еді. Бұған тағы бір 
қосымша себеп, осы Қоғалы аңғарында, 
Күреңбел жазығында елді Қытайға 
көшіреміз деген жалғыз ұраншы қызыл-
қаңлы Құндақбай Төленді баласы емес 
еді. «Маңдайларына қызыл жұлдыз тағып, 
көздері ұясынан ұша шекеден қарағандар 
қазақтың шекесін қыздырмайды, кәне атқа 
қоныңдар, мал-бас аманда шүршіттер 
еліне тая тұралық» деп ұран тастаушы-
лар қатары толыға түскен. Солардың ең 
атақтылары баршаға аты-жөні жақсы мәлім 
кешегі Тезек төренің баласы Құдиярхан, 
кезінде мықтап дәуірлеген Шыңғыс 
ханның тағы бір шашырандысы, Мұртаза 
дейтіннің бүгінгі ұрпақтарының бірі Омар 
төре, жалайыр-қарақалпақ Молданазар 
сияқтылар еді. «Ел құлағы елу», әрі мы-
надай заманда  әрбір сыпсыңды қақас 
жібермей қаққан көшпелі қазақтар орта-
сында тіпті солай. Сосын да Шаған мен 
Түлкілінің екі ортасындағы қалың ел осы 
соңғы аталған үшеудің де, тіпті ірілі-ұсақты 
басқалардың да дүрілінен хабардар еді. 

Басқалар дегенде ең алдымен Қарқара 
өңіріндегі сонау әз-Тәуке заманында 
ғұмыр кешкен Әлмерек абыздың ұрпағы 
Жақыпберді мергеннің, онымен жерлес, 
яғни, Нарынқолда кіндік қаны тамған Мер-
генбай аттының есімдері ауызға оралады. 
Олар да өз төңірегіндегі елді көршілес ұлы 
ел Қытайға қарай қозғаймыз деп, атағы 
дабырайғандар. Міне, осыншама бас-
аяғы жоқ үлкен үркіншілік, тау мен тастың 
жаңғырығы мұндағы елдің делебесін неге 
қоздырмасын?! 

Тек  Құндақбайдың осы соңғы 
қарбаласы сәл-пәл сәтсіздікке ұшырады 
десек шындыққа жақындау. Себебі, бұл тік 
көтеріп әкеткен жүз отбасының оншақтысы 
Сатылы сайының маңында қолды болды.
Жер жағдайын жақсы білетін қазақ нәсілді 
белсенділер қуғыншы қызыл әскерді жедел 
жүріске бастырып, сол Сатылы сайының 

маңында ауа көшушілерді алдан орауға 
мүмкіндік әперді. Сол жерде біраз атыс 
қара жердің көбесін ойды. Адам шығыны 
көп емес, бірақ оншақты отбасы кері 
қайтарылды. Біраз жылқы малы да со-
лай. Кері қайтарылғандардың басты-басты 
адамдарының қол-аяқтарына кісен салы-
нып, Талдықорғанға әкетілді. Сонда ОГПУ-
дың Талдықорған аудандық бөлімшесінің 
бастығы Иванов, Комотрядтың командирі 
Беляев, басқа да мұрнымен көк тіреген 
ығай-сығайлароларды кезек-кезегімен 
тергеуге алды. Құндақбай Төленді ба-
ласы мен оның үзеңгілес серіктерінің 
аты-жөндері, қысқаша өмірбаяндары, ең 
жақын туыстары мен тілеулестері, қандай 
«бүліншіліктерге» қатысқаны, қызыл 
өкіметке қаншалықты залал келтіргендері 
– тегіс мұқият хатталыпты. Сөйтіп құшақ-
құшақ қағаздар жазуға толтырылыпты. 
Сол бойынша қызыл команрдирлер тіптен 
қызара бөртіп, ел ішіне барып алас ұра 
қимылдапты.Кейін сол қалайда аса құнды 
деректерге толы құшақ-құшақ қағаздар 
мұқият отқа өртеліпті. Бұл не, қызыл өкімет 
белсенділерінің өз әрекеттерін кейінгі 
ұрпаққа паш еткісі келмегені ме, жоқ, 
басқасы тағы бар ма, кім білсін?!

Ал әлгі Үлкен Быжы (жайшылықта Быжы 
деп те аталады) бойындағы қырғыннан соң 
сол өзенннің төменгі жағында су дегенің 
қып-қызыл қанға боялып ағып жатыпты. 
Адамның қаны, малдың қаны бәрі аралас. 
Біраз уақыт «қанды су» деген сөз тіркесі 
де ауыздан ауызға көшіпті. Тек бара-бара 
мұның бәрі жайына қалғандай. Быжыдағы 
қырғын бір күннің әуселесі, ал бұдан құбыла 
беттегі Қаспаншоқы, Желдіқара атты тау 
тізбектері түйіскен жердегі «Өгізөкірген» 
аталған қуыста айыртұяқ жануарлардың 
азынаған даусы үш айдан астам уақыт 
осындағы елдің тұлабойын тітіркентті емес 
пе? Бара-бара Түркістан-Сібір шойын жо-
лын салушылар ол жануарлардың санын 
да көбейткен сыңайлы. Енді оңай ма, 
ұзындығы он шақырымдай қуыстағы та-
банды тасылған тас есебінен сегіз метрге 
жоғары көтеру тамұқ азабынан бір былай 
емес қой. Қысқасы, «Өгізөкірген» атауы 
осындағы басқа барша атауларды басып-
жаншып кеткендей. Үлкен Быжы, Кіші Быжы 
жағалаулары, Қаспаншоқы-Желдіқара тау 
тізбектері мен Сарбастау аралығындағы 
ойпаң, Тауарасы сияқты тіркестер халық 
жадынан өшіп, «Өгізөкірген» деген біреуі 
ғана мәңгі-бақи орын теуіпті. Тіпті мына 
Быжы өзенінің өрінде, әрқилы биіктер 
қыспағындағы қырғын да «Быжыдағы 
қырғын» емес, «Өгізөкіргендегі қырғын» 
аталыпты. 

ұған қатысты өзге де тарихи де-
ректер бар. Осыдан екі жыл 
өткенде,1930 жылдың 1-мамырын-
да Түркістан-Сібір шойын жолы осы 

Кіші Быжы бойында түйісті емес пе? Соған 
орай бұрынғы дүңгіршектер жыпырлаған 
жерде шағын село да пайда болған. 
Қалайда, бұл тарихи орын, екі жақтан 
жеткен тарихи құрылыстың түйіскен жері. 
Тек сондағы жаңа да, көзге өте қораш се-
лоны жергілікті жұрт «Өгізөкірген» селосы 
деп атай бастапты. Бұл жай аса жоғарғы 
деңгейдегі басшылардың құлағына 
түрпідей тиіп, дереу оған басқа атау та-
буды бұйырыпты. «Айнабұлақ» атауы 
содан туыпты. Бұл да көп уақыт құлаққа 
сіңісті болмай«Өгізөкірген» атауы ауыздан 
түспепті.

Осы тұста мынадай да бір қызық деректі 
келтірген жөн. Осыдан тағы да он жылдан 
астам уақыт өткенде соғыс басталып, осы 
«Айнабұлақтан» да біраз жігіттер майданға 
аттанған ғой.Сонда бір қазақ жігіті жазған 
хаттары туыстарының қолына жетпегесін 
бе келесі бір хатында өз мекен-жайын 
көрсеткенде облыс, аудан атауларынан 
соң «село Айнабулак, это 8 километров от 
Огузокургена» деп түсініктеме беріпті.

О, жаратушы ием! О, қандастар! 
«Күлесің бе, жылайсың ба?» деген сау-
ал осындайда көкіректен өздері-ақ атқып 
шығар!

Ұзақбай ДОСПАНБЕТОВ.
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№36 (935) 13.09.2019
ЖАДЫНАМА

ХАБАРЛАНДЫРУ ОБЪЯВЛЕНИЕ

«Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар 
комитеті Алматы облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт 
сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметі (Талдықорған 
қаласы)» мемлекеттік мекемесі пошта индексі 040000, Талдықорған 
қаласы, Алдабергенов көшесі №86 «А» үй, электрондық пошта spasr_
almob@emer.kz, ақпарат үшін телефон (факс) 8 (7282) 24-22-05, кадр са-
ясаты бөлімінің тел. 8 (7282) 24-09-18, азаматтық қорғау органдарының 
бос қызмет орындарына конкурс жариялайды.

1. С-SGU-13 санаты бойынша Мекеменің кадр саясаты бөлімінің ин-
спекторы лауазымына - 1 бірлік.

Лауазымдық міндеттері: Қызметке қабылдауға рәсімдеу жұмыстарына 
байланысты, қызметтен босатылу мен жоғарлау бойынша, кадр қызметіндегі 
құжаттарды жүргізу, жеке құрам бойынша статистикалық және жедел 
есептерді жасау, кадрдың жинақталуы бойынша талдау жасау жұмыстарын 
жүзеге асырады.

Конкурсқа қатысушыға қойылатын талаптар: Жасы 35 аспаған. Білімі: 
техникалық және кәсіптік, орта буын мамандарын даярлауды қамтамасыз 
ететін орта білімнен кейінгі білім. Қорғаныс министрлігінде әскери-оқу қоры 
дайындығы бойынша әскери қызмет пен әскери дайындық өткен, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мерзімді әскери қызметке 
шақырудан босатылған немесе кейінге қалдырған азаматтар қабылданады.

2. С-SV-13 санаты бойынша мамандандырылған өрт сөндіру 
бөлімінің, өрт сөндіру бөлімінің және өрт сөндіру бекетінің өрт сөндіру 
автокөліктерінің жүргізуші-қызметкері лауазымына –  19 бірлік:

Бөліністерінің атаулары, бос лауазымдардың саны: Қапшағай 
қаласындағы №5 ӨСБ – 1 бірлік, Қарасай ауданы Қаскелең қаласындағы 
№9 ӨСБ – 4 бірлік, Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылындағы  №7 ӨСБ – 1 
бірлік, Райымбек ауданы Нарынқол ауылындағы №30 ӨСБ – 1 бірлік, Іле 
ауданы Ақши ауылындағы №31 ӨСБ – 3 бірлік, Балқаш ауданы Бақанас 
ауылындағы №14 ӨСБ – 3 бірлік, Алакөл ауданы Достық бекетіндегі №20 
ӨСБ – 2 бірлік, Алакөл ауданы Үшарал қаласындағы №17 ӨСБ – 1 бірлік, 
Қаратал ауданы Үштөбе қаласындағы №18 ӨСБ – 1 бірлік, Алакөл ауда-
ны Қабанбай ауылындағы №26 ӨСБ – 1 бірлік, Сарқан ауданы Сарқан 
қаласындағы №22 ӨСБ – 1 бірлік.

Лауазымдық міндеттері: Өрт орнына өрт сөндіру автомобилімен 
жеке құрамды жеткізу. Бекітілген техниканың сондай-ақ оларға орнатылған 
механизмдердің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету. Бөлім қарамағындағы 
өрт сөндіру автомобильдерінің барлық түрлерін әртүрлі жол және 
метеорологиялық жағдайларда басқара білу. Өрт сөндіру автомобильдеріне 
техникалық қызмет көрсетіп, жөндеу жұмыстарын жүргізе білуге міндетті.

Конкурсқа қатысушыға қойылатын талаптар: Конкурсқа қатысушының 
жасы 35 жастан аспауы шарт. Білімі орта. В,С және одан да басқа санатты 
жүргізуші куәлігі бар. Жүк автокөліктерінде 3 жылғы тәжірибесі болу керек. 
Қорғаныс министрлігінде әскери-оқу қоры дайындығы бойынша әскери 
қызмет пен әскери дайындық өткен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес мерзімді әскери қызметке шақырудан босатылған не-
месе кейінге қалдырған азаматтар қабылданады. 

3. C-SV-13 санаты бойынша өрт сөндіру бөлімінің өрт сөндіруші 
радиотелефонисті лауазымына – 3 бірлік:

Бөліністерінің атаулары, бос лауазымдардың саны: Қарасай ауда-
ны Қаскелен қаласындағы №9 ӨСБ – 1 бірлік, Еңбекшіқазақ ауданы Есік 
қаласындағы №6 ӨСБ – 2 бірлік.

Лауазымдық міндеттері: Қарауылдық қызметке қатысу, өрт және басқа 
да төтенше жағдайлар жөнінде хабарламаларды қабылдау және өңдеу.

Конкурсқа қатысушыға қойылатын талаптар: Конкурсқа 
қатысушының жасы 35 жастан аспауы шарт. Білімі орта. Ер азматтар үшін 
Қорғаныс министрлігінде әскери-оқу қоры дайындығы бойынша әскери 
қызмет пен әскери дайындық өткен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес мерзімді әскери қызметке шақырудан босатылған не-
месе кейінге қалдырған азаматтар қабылданады.

Жалпы: 23 бос лауазым қатардағы және кіші басшы құрам.
Конкурстық комиссия жұмысының ашықтығы мен обьективтілігін 

қамтамасыз ету үшін оның отырысына байқаушылар шақырылады.
Конкурстық комиссияның отырысына байқаушылар ретінде Қазақстан 

Республикасы Парламентінің және барлық деңгейдегі мәслихаттардың де-
путаттары, Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте 
аккредиттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа мемлекеттік 
органдардың, қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), 
коммерциялық ұйымдардың және саяси партиялардың өкілдері, мемлекеттік 
қызмет істері жөніндегі уәкілетті органның қызметкерлері қатыса алды.

Байқаушы ретінде конкурстық комиссияның отырысына қатысу үшін 
адамдар әңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей 
кадр қызметіне тіркеледі. Тіркелеу үшін адам кадр қызметіне жеке басын 
куәландыратын құжаттың көшірмесін ұсынады.  

Конкурсқа қатысушылардың құжаттары қабылдау хабарландыру 
жарияланғанан сәттен бастап он жұмыс күні ішінде Талдықорған қаласы, 
Алдабергенов көшесі №86 «А», мекен-жайында («Қазақстан Республи-
касы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Алматы облысы 
Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару 
жұмыстары қызметі» мемлекеттік мекемесі кадр жұмысы бөлімі) жергілікті 
сағатпен 09.00- ден бастап 18.00 дейін, демалыс күндері (сенбі, жексенбі) 
және Қазақстан Республикасының мерекелік күндерінен басқа күндері 
қабылданады.

Государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-
спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-
тинской области (город Талдыкорган) Комитета по чрезвычайным ситу-
ациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан» почтовый 
индекс  040000 г. Талдыкорган  ул. Алдабергенова, 86 А, электронная по-
чта spasr_almob@emer.kz, телефон (факс) для справок  8 (7282) 24-22-05, 
отдел кадровой политики тел. 8 (7282) 24-09-18,  объявляет конкурс на 
занятие вакантных должностей органов гражданской защиты Респуб-
лики Казахстан.

1. Инспектор отдела кадровой политики Учреждения категория                 
С-SGU-13 – 1 единица.

Должностные инструкции: Осуществление работ связанных с оформ-
лением приема на службу, продвижением и увольнением со службы, ведение 
документации по кадровой работе, подготовка статистических и оперативных 
отчетов по личному составу, учет и анализ укомплектованности и текучести 
кадров.

Основные требования к участнику конкурса в соответствии с квали-
фикационными требованиями: Граждане не старше 35 лет. Образование 
техническое и профессиональное, послесреднее образование, обеспечива-
ющее подготовку специалистов среднего звена. Прошедшие воинскую служ-
бу или военную подготовку в специализированных организациях МО по под-
готовке военно-обученного резерва, а также граждане, освобожденные или 
имеющие отсрочку от призыва на срочную военную службу в соответствии с 
законодательством РК.

2. Водитель-сотрудник пожарных автомобилей специализированной 
пожарной части, пожарной части и пожарного поста – 19 единиц, кате-
гория C-SV-13.

Найменование подразделении, количество вакантов: ПЧ №5 города 
Капшагай – 1 ед., ПЧ №9 города Каскелен Карасайского района – 4 ед., ПЧ 
№7 села Узынагаш Жамбылского района – 1 ед., ПП №30 села Нарынкол 
Райымбекского района – 1 ед., ПП №31 села Акщи Илийского района – 3 ед., 
ПЧ №14 села Баканас Балхашского  района – 3 ед., ПЧ №20 станции Достык 
Алакольского  района – 2 ед., ПЧ №17 города Ушарал Алакольского  района 
– 1 ед., ПЧ №18 города Уштобе Каратальского района – 1 ед., ПП №26 села 
Кабанбай Алакольского  района – 1 ед, ПЧ №22 города Саркан Сарканского 
района – 1 ед.

Должностные инструкции: Доставка личного состава на пожарном авто-
мобиле к месту пожара. Обеспечение бесперебойной работы закрепленной 
за ним техники, а также установленных на ней механизмов. Умение управ-
лять в различных дорожных и метеорологических условиях пожарными авто-
мобилями всех видов, имеющимися на вооружении части. Выполнять техни-
ческое обслуживание и ремонт пожарных автомобилей.

Основные требования к участнику конкурса в соответствии с ква-
лификационными требованиями: Возраст не старше 35 лет. Образование 
среднее, имеющие водительское удостоверение с категориями В,С и более, 
стаж работы на грузовых автомобилях не менее 3-х лет. Прошедшие воин-
скую службу или военную подготовку в специализированных организациях 
МО по подготовке военно-обученного резерва, а также граждане, освобож-
денные или имеющие отсрочку от призыва на срочную военную службу в со-
ответствии с законодательством РК.

3. Пожарный-радиотелефонист пожарной части - 3 единицы, катего-
рия C-SV-13.

ПЧ №6 города Есик Енбекшиказахского района – 2 ед., ПЧ №9 города Ка-
скелен Карасайского района – 1 ед.

Должностные инструкции: Несение караульной службы, прием и обработ-
ка сообщений о пожарах и иных чрезвычайных ситуациях.

Основные требования к участнику конкурса в соответствии с ква-
лификационными требованиями: Возраст не старше 35 лет. Образование 
среднее. Для мужчин прошедшие воинскую службу или военную подготовку в 
специализированных организациях МО по подготовке военно-обученного ре-
зерва, а также граждане, освобожденные или имеющие отсрочку от призыва 
на срочную военную службу в соответствии с законодательством РК.

ИТОГО: 23 вакантных должностей рядового и младшего начальству-
ющего состава.

Для обеспечения прозрачности и обьективности работы конкурсной ко-
миссии на ее заседание приглашаются наблюдатели.

В качестве наблюдателей на заседании конкурсной комиссии могут при-
сутствовать депутаты Парламента Республики Казахстан и маслихатов всех 
уровней, аккредитованные представители средств массовой информации, 
других государственных органов, общественных обьединений (неправитель-
ственных организаций), коммерческих организаций и политических партий, 
сотрудники уполномоченного органа по делам государственной службы.

Для присутствия на заседании конкурсной комиссиив качестве наблюда-
теля лицо регистрируется в кадровой службе не позднее одного рабочего дня 
до начала проведения собеседования. Для регистрации лицо предоставляет 
в кадровую службу копию документа, удостоверяющего личность.

Прием документов участников конкурса осуществляется в течение десяти 
рабочих дней с момента публикации объявления о проведении конкурса по 
адресу: город Талдыкорган  ул. Алдабергенова, 86 А, (отдел кадровой ра-
боты государственного учреждения «Служба пожаротушения и аварийно-
спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматин-
ской области (город Талдыкорган) Комитета по чрезвычайным ситуациям 
Министерства внутренних дел Республики Казахстан») с 09.00 часов до 18.00 
часов местного времени, выходные дни (нерабочие дни) суббота, воскресе-
нье и праздничные дни Республики Казахстан.



06.05 «Қызық екен»
06.55 Д/ф «Замана бұлбұлдары»
07.30 «Сәлем, Қазақстан!»
08.50, 03.25  «Ақсауыт»
09.15, 02.40  «Дара жол» 
10.00 «Мен сені сүйем, өмір»  Р. 
Әлқожа
12.00 М\ф
14.00 «Әзіл әлемі»
16.00 «Екі жұлдыз» 
17.40, 02.10 «Бір күн»
18.10 Т/х «Қайран күндер» 
20.00 «Арта»
20.45 «Сен де бір кірпіш дүние»
21.10 «Жайдарман»
22.30 «Үшеудің тойы» комедия
00.20 Марат Ілиясовтың 
шығармашылық кеші
01.20 Т/х «Қалампыр»

ХАБАР 

06.00  «Ұят болмасын»
06.45, 00.40  Әсем әуен
07.15 «Табиғатым –махаббатым» 
09.15  «Самопознание»

Бейсенбі - Четверг, 19 қыркүйек Сенбі - Суббота, 21 қыркүйек

ҚАЗАҚСТАН
Жексенбі - Воскресенье,  22 қыркүйек

06.05, 17.15, 03.25  «Көңіл 
толқыны»
06.30, 13.00, 17.00, 20.00, 00.05, 
02.55 AQPARAT
07.00 «TANSHOLPAN»
10.00, 18.10 «Қайран күндер»
11.00 «Сағындырған әндер-ай» 
Ретроконцерт
13.10 «Ниет» әлеуметтік ток-
шоу
14.00, 21.30 Т/х «Қанатсыз 
құстар»
15.00, 22.30 Т /х «Жат 
мекен»
16.00, 02.00 «100 жаңа есім»
16.25, 01.35 «Менің 
Қазақстаным»
16.45 «100 бизнес бастауы»
20.30 «Жүгі ауыр 100 күн» 
Арнайы хабар
20.45, 00.50 «Ашық алаң» 
Қоғамдық ток-шоу
23.30 Тұсаукесер. «Нұр тілеу» 
сұхбат
02.20 «Ауылдастар»

ХАБАР

06.00  «Тамаша»
07.00, 10.00  М/с «Макс Грин и 
инопланетяне»  
07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы 
хабар»
08.00 Жаңалықтар
09.00 Новости
10.30, 19.00 Телехикая 
«Балтакөлде бақытым»
11.00 «Пәленшеевтер-2»
12.00 Жаңалықтар. Новости
12.25 Народный контроль
13.00, 20.00 Сериал «Разия»
14.00, 22.30 Телехикая «Махаб-
батым жүрегімде»
15.00, 21.40 Т/х «Қарлығаш ұя 
салғанда»
16.00 «Қарақатпен шәй»
17.00 Тарих. Тағдыр. Тұлға
17.50 «Кім мықты?»
19.30, 00.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.45 Открытый диалог
21.00 Итоги дня
23.30  «Мектеп» деректі дра-
масы
00.40 «Ауырмайтын жол ізде»
01.10 «Ойжүйрік»

АСТАНА

06.00, 03.30  «Ән мен әзіл»
07.00  «КазНет»
07.30, 03.00 «Әзілстан»
08.00, 13.00  Мультфильм 
«Маша и медведь»
10.00, 22.00 Т/х «Абысындар»
11.00 «Турецкий транзит»
14.00 «Бір болайық» үнді теле-
хикаясы
15.20, 00.00 «Кешіккен хат»
18.00 Т/х «Отбасы» комедия
19.20 Тұсаукесер! «Алмасай»
20.00, 02.30 Жаңалықтар
20.30, 02.30 «Новости 20.30»
21.00 «Үмітіңді үзбе»
23.00 «Жаза» түрік телехикаясы
03.30 «Күлдірген» әзіл-сықақ
04.30 Сырты бүтін

ЕВРАЗИЯ 

06.00  «Той базар»
06.40,  «Той заказ»
07.10, 18.00 «Басты 
жаңалықтар»
08.00 «Доброе утро»
11.00 Т/с «Мужское/женское»
12.00, 01.45 «Қалаулым»
14.55 Дневной кинотеатр «Ди-
пломат»
16.55 «Пусть говорят»
18.00 Басты жаңалықтар
18.45  «Бір сұрақ»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.45 Т/с «Оперативная раз-
работка-2»
00.45 «П@УТІNА»

КТК

07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 
(қайталау)
07.30, 02.30 Т/х «Женнеттің көз 

   хАБАр

АСТАНА

ЕВрАЗИЯ

06.05  Qyzyq eken
07.00 AQPARAT
07.30 «Сәлем Қазақстан»
09.00 Бір күн
09.25 Тұсаукесер «Толағай»
10.00 Т/х. «Қайран күндер»
11.00 М/ф. «Ханшайым мен 
айдаһар»
12.05 Шәмші Қалдаяқовтың 
әндерінен концерт
13.35 Драма «Оралу немесе 
америкалық мырза»
15.55 Бокс. Әлем чемпионаты. 
Тікелей эфир
20.35 Әзіл әлемі
21.00 Тұсаукесер. «Екі жұлдыз»
22.40 «Жайдарман»
00.45 Ауылдастар
01.15 Т/х. Қалампыр
02.05 Мәдениет жауһарлары
02.30 Мәселе
03.05 Көңіл толқыны

ХАБАР

06.00  Ұят болмасын
06.45   Әсем әуен
07.15 Концерт «Махаббат әнім» 
09.15 Өзін өзі тану
09.30 М/с. «Клео забавный 
щенок»
10.00  Сказка «Везучий Ганс»
11.00 Шебер аспаз
11.30 «Жұлдызды жекпе-жек»
13.15 «Қарақатпен шай»
14.00 «Central Asias Got Talent»
16.00 Мегахит «Медальон»
17.30 Т/х. «Балтакөлде 
бақытым»
20.00 Қызық Times
21.00 «7 күн»
22.00 Мегахит. «Три дня на 
убийство»
00.00  Үздік әндер «7 ән»
01.00 Тарих. Тағдыр. Тұлға

АСТАНА

06.00,02.50 «Ән мен әзіл» 
06.30,02.10 KazNet ғаламторға 
шолу
07.00 «Өнер» білім орталығы 
концерт
09.00 М/ф. «Маша и медведь»
10.00,22.00 Т/х. «Абысындар»
11.00 «Q-Travel»
11.30 М/ф. «Делай ноги-2»
13.10 Х/ф. «Подкидыш»
15.50 Үздік әзілдер
17.00 Ел аузында
18.00 Т/х. «Отбасы»
19.00 «Қош келдіңіздер!»
20.00 «Избранное за неделю»
20.45 «Біздің ауыл-2»
21.10 Т/х. Үмітіңді үзбе»
23.10 Х/ф. «Годзилла»
03.50 Сырты бүтін
04.50 «Күлдірген» әзіл сықақ

ЕВРАЗИЯ

06.00  Т/х  «Мир без конца»
06.50,03.45 Тамаша сити
07.45 Басты жаңалықтар
08.30 Ұшқалақ
09.00  Мелодрама  «К теще на 
блины»
10.55 Х/ф. «Мой чужой ребенок»
 12.50 «Фабрика грез»
13.15,22.00,02.55 Паутина+
13.55 «Три аккорда»
15.50 Х/ф. «Военный фитнес»
18.00 Сенбілік жаңалықтар
18.35 Кешкі кездесу
 20.00 «Главная тема»
20.30,23.00  Сериал «Отдай 
мою мечту»
00.25 Х/ф. «Вспомнить все»

КТК

07.05   Т/х «Құдалар-2»
08.05 «Біздің концерт»
08.35, 20.00 «Қарапайым-
Ханшайым» реалити-шоу
09.35 Мелодрама «Мститель»
13.40  Мелодрама «Другая 
женщина»
17.40 «Сен де мен де» ән шашу
21.00 «Большие новости»
22.00 Мелодрама «Женщины»

01.40 Көркем фильм «Қос 
мұңлық»
02.40 Т/х. «Құдалар»
03.30«Біздің концерт»
04.10-04.50 Мерекелік концерт 

ЖЕТІСУ

07.05 Ән әлемі
07.25 «Жыр-тамшы»
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/
08.50 «Тыңдашы, айналайын»
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 «Ел мен жер» 
10.20 «Әлемнің үздік картина-
лары                 
10.30 «Желі-KZ» 
11.00 «Зерделі отбасы» 
11.40 Мультфильм «Момын мен 
қарақшылар»
12.00 «Бай-қуатты болайық»  
12.40 «Үшінші көз»  
13.00 «Шашу» 
13.50 «Жыр-тамшы»
14.00 «Экорейд» 
14.25 «Әлемнің үздік картина-
лары» 
14.30 «Диалог»                 
15.00 «Ынтымақ» ән фестивалі 
1-бөлім 
15.50 Мультфильм «Өмір 
бұлағы»
16.00 «Ән әлемі»  
16.30 Д/ф «Кең ауқымда» 
17.00 Жаңалықтар
17.15 «Әлемнің үздік картина-
лары» 
17.20 Новости
17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы» 
18.00 «Балдәурен»
18.45 «Полиция қызметі»
19.00 «Жетісу зертханасы» 
19.30 «Жүрек сөзі»              
20.00 «Ауылдағы ағайын»  
20.30 Жаңалықтар
21.00 «Бағбан»  
21.30 Новости
22.00 «Өмір әні»
22.45 «Нет-лайк»
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости

31 канал

06.00,02.00 Ризамын
07.00,03.00 Әзіл студио
08.00,01.30,04.30  Алдараспан, 
Нысана, Шаншар әзілдері
09.00 М/с. «Маша и медведь»
09.20 Кулинарная программа 
«Готовим с Адель»
10.00 Кулинарная программа 
«Готовим с Адель»
10.40 «Анашым біз үйдеміз»
12.30  Музфильм «Абай Бегей»
14.10 Музфильм «Бурабайк»
15.20 Кино «Семейное ограбле-
ние»
17.30 Кино «Васаби»
19.30 Кино «13 район»
21.30 Айта берсін
22.30 Музфильм «Алишер 
Каримов»

Седьмой канал

06.00 «Қыздар арасында»
06.50 Қуырдақ
07.30, 03.30  Гу-гулет
08.00  «Айнаонлайн»
08.30 М/с. «Әуежай»
09.00  М/с. «Джинглики»
09.30 Сериал  «Найди меня в 
Париже»
10.30 «Вокруг света за монетой»
11.40 Человек-невидимка
12.45 Х/ф. «Аксел»
15.10  «Саяхаттандырылмағанд
ықтарыңыздан»
15.40 Т/х. «Зың-зың Күлпаш» 
20.30 Гу-гулет
21.00 Лоторея «777» 
21.05 Х/ф. «Стукач»
23.30 «Алматыфильм» 
фестивалі
23.35 Х/ф. «Молчание ягнят»
02.10 KZландия
03.00,04.00 Скечком «Q елі»
05.00 Жеңіп көр!

   хАБАр

АСТАНА

КТК

ЕВрАЗИЯ

ЖЕТІСУ

   7 КАНАЛ

09.30 М/с 
10.00 Сказка «Свинопас»
11.00 «Шебер аспаз»
11.30  «Қызық таймс»
12.45 «Сені іздедім»
13.30 Тайны. Судьбы. Имена.
14.30  Мегахит «3 дня на убий-
ство»
16.15  Т/х «Қарлығаш ұя 
салғанда»
19.15 Шоу талантов
21.00 «7 күн»
22.00  «Большая неделя»
23.00  Мегахит «На грани»

АСТАНА 

06.00, 01.40  «Ән мен әзіл»
06.30 «Қаламгер»
07.00, 03.40  «КазНет»
07.30, 12.45  «Біздің ауыл-2»
08.00, 11.00 М/с
10.00, 22.10 «Абысындар»
13.10  «Тәтті ару» концерт
16.20 Той жыры
17.00 Х/ф «Годзилла»
20.00 «Саяси ринг»
21.00  Т/х «Үмітіңді үзбе»
23.10 «Оңай емес»

23.55 Х/ф «Ледник» 
02.40 «Сырты бүтін»
04.20 «Күлдірген»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 Т/х «Мир без конца»
06.50, 03.45 «Тамша сити»
07.45 «Сенбілік  жаңалықтар»
08.15  «Ұшқалақ»
08.40 «Воскресные беседы»
08.55 «Х/ф «Доктор Котов»  
12.50  «Контент»
13.30 «Голосящий Кивин-2019»
16.00  Х/ф «Красная лента»
18.00 Басты бағдарлама
18.35, 02.45   «Кеш қалмайық»
20.00  Аналитика
20.55, 23.00 Сериал «Отдай мою 
мечту»
22.00, 02.00 «Паутина +» 
00.50 «Жизнь других»

КТК

07.05 «Сен де мен де»
09.00 «Қарапайым-ханшайым»
10.00 «Смеяться разрешается»
12.10 «Женщины» мелодрама
16.20 «Өкініш»өзбек т\х

20.30 «Дау-дамайсыз»
21.00 «Портрет недели»
22.00 «Слуги народа»
22.30 «Стальная бабочка» 
мелодрама
00.40  «Я стесняюсь своего тела»
02.00 «Менім досым Үнді» К/ф
03.10 «Басты рөлде»
03.35 «Көріпкел»

ЖЕТІСУ

09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости
10.00 «Бағбан»  
10.20 «Әлемнің үздік картина-
лары                 
10.30 «Жетісу зертханасы» 
11.00 «Өмір әні» 
15.45 Мультфильм «Өмір 
бұлағы»
12.00 «Жүрек сөзі»  
12.30 «Ауылдағы ағайын» 
12.42 Телемаркет     
12.45 «Полиция қызметі» 
13.00 «Балдәурен» 
13.50 «Жыр-тамшы»
14.00 «Арнайы репортаж»  
14.25 «Әлемнің үздік картина-
лары» 
14.30 «Ұлт пен рух» 

15.00 «Ынтымақ» ән фестивалі 
2-бөлім  
15.45 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы» 
16.00 «Ән әлемі»  
16.30 Д/ф «Кең ауқымда» 
17.00 «Нет-лайк»
17.10 «Жыр-тамшы»
17.15 «Әлемнің үздік картина-
лары» 
«Тарихнама» 
17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы» 
18.00 Д/ф «Батысқа қарай аққан 
өзен» 
18.45 «Полицейская служба»
19.00 «Спорт-тайм»
19.30 «Ән әлемі»  
20.10 «Құтқару қызметі»
20.30 Апта /қаз/
21.30 Апта /рус/
22.20 К/ф «Қилы кезең» 
22.45 «Нет-лайк»

31 канал

06.00, 00.30, 04.30 Ризамын
07.00, 03.00 Әзіл студио
08.00 «Айта берсін»
09.00 М\с «Маша и медведь»
10.00 «Большой закуп»

10.30 Муз.фильм «Абай Бегей»
12.30  Кино «Семейное ограбле-
ние»
14.40  Кино «Васаби»
17.00 Кино «13 Район»
19.00 Кино «Ямакаси»
21.00 «Анашым, біз үйдеміз!»
22.30 Дайджесты (новые)

7 канал

06.00 « Қыздар арасында»
06.50 «Қуырдақ» 
07.30,18.10 «Гу-гу-лет»
08.00, 03.30  «Айнаонлайн»
08.30, 09.00  М/с 
09.30 Сериал «Найди меня в 
Париже» 
10.00 «Телебинго»
10.30 «Вокруг света за монетой»
11.40 «Человек- невидимка»
12.45 Х\ф «Стукач»
15.10 «Ата –ана. Бала-шаға»
17.30, 03.00 Т/х «Япырай»
18.40 «Шап, шаншар»
21.00  Лотерея 777
21.05 Х/ф «Аксель»
23.30 Х\ф «Легионер»
01.50  « КZландия»
04.00 Скечком «Q-елі»
05.00  Жеңіп көр

АСТАНА

   хАБАр

ЕВрАЗИЯ

КТК

ЖЕТІСУ    7 КАНАЛ

жасы»
08.00 Т/х «Қайсар жесір» 
09.50 Новости (повтор)
10.30, 21.40  «ШЕФ-3»
12.30, 23.40  Х/ф «В чужом 
краю»
14.50 «Семейные обстоятель-
ства»
16.45 «Өкініш». Өзбек теле-
хикаясы
18.00 Т/с «Қара Теңіз»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00, 03.00 «Астарлы ақиқат»
21.00 Вечерние новости
03.45-04.30 «КТК» қоржынынан» 
ойын-сауық

ЖЕТІСУ

07.05 Ән әлемі
07.25 «Жыр-тамшы»
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 «Арнайы репортаж»  
10.20 «Әлемнің үздік картина-
лары                 
10.30 «Ұлт пен рух»  
11.00 «Бірінші ханым» телехи-
каясы 11-бөлім
11.45 «Бала-базар» 
12.00 «Құтты қонақ»
13.00 «Шашу» 
13.50 «Жыр-тамшы»
14.00 «Ұлылық ұясы» 
14.25 «Әлемнің үздік картина-
лары» 
14.30 «Спорт-тайм»          
15.00  Д/ф «Таңғажайып таби
ғат»                        
15.25 «Ән әлемі» 
15.45 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы» 
16.00 «Ән шырқайық»  
16.40 «Құтқару қызметі» 
17.00 Жаңалықтар
17.15 «Әлемнің үздік картина-
лары» 
17.20 Новости
17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы» 
18.00 «Шашу» 
19.00 «Тұжырым» /тікелей эфир/
19.30 «Қазақ әні»
20.30 Жаңалықтар
21.00 «Тілсақшы» 
21.30 Новости
22.00 «Бірінші ханым» телехи-
каясы 12-бөлім
22.45 «Нет-лайк»
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости

31 КАНАЛ

06.00, 01.00 «Ризамын»
07.00 Информбюро
08.00, 15.30 М/с «Маша и 
медведь»
09.30 «Адасқан ғұмыр»
10.00 Сериал «Базарбаевтар»
12.00 Т/х «Мехектің өмірі»
14.00 «Әзілдер жинағы»
15.00 М/с «Стич»
16.00 Сериал «80-ое»
18.00 Сериал «Ольга»
20.00 Информбюро
21.00 Т/с «Интерны»
23.00 Т/с «Реальные пацаны»
00.00 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
03.30 Әзіл студио

7 канал

06.00 Скетчком «Q-елі»
06.30 «Қуырдақ»
06.40, 22.40, 04.30 Т/х «Элиф»
08.50 М/с «Леди Баг и супер 
кот» 
09.25 «О самом главном»
10.40, 00.50 «Чудо»
11.50, 02.00 «Посольство 
красоты»
12.50, 19.20 Т/с «Беги!»
13.50, 18.15 «Мажор-3»
15.10, 21.40 Т/х «ЗЫН-ЗЫН 
Күлпәш»
16.00, 03.00 Т/х «Жаңа келін»
20.30, 21.05 Сериал «Домик на 
счастье»
21.00 Лоторея 777
00.45 Дневники «Almaty Film» 
фестиваль
02.30 «KZландия»
05.15 «Айнаонлайн»

КТК

ЖЕТІСУ

   31 КАНАЛ

   7 КАНАЛ

06.05, 03.40 Көңіл толқыны
06.30, 13.00, 17.00, 20.00,00.55, 
03.10  AQPARAT
07.00  «TANSHOLPAN»  
бағдарлама 
10.00, 19.00  Т/х.  «Қайран 
күндер»
12.00, 13.10  NИET Әлеуметтік 
тоқ-шоу
14.00, 22.30 «Қанатсыз құстар»
15.00, 21.30 «Жат мекен»
15.55 Бокс. Әлем чемпионаты
20.30, 01.30 «Ashyq alan»
23.30 «Дара жол»
00.20 «Parasat maidany»
02.20 100 жаңа есім
02.40 Nur Tiley

ХАБАР

06.00 Тамаша
07.00, 10.00 М/С «Макс  Грин и 
инопланетяне» 
07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы 
хабар»
08.00 «Жаңалықтар»
09.00  «Новости»
10.30, 19.00 Т/Х «Балтакөлде 
бақытым»
11.00 «Пәленшеевтер-2»
12.00 Жаңалықтар. Новости
12.25 Біздің назарда
13.00 Кино. «Разия»
14.00 «Махаббаттым жүрегімде»
15.00 «Қарлығаш ұя салғанда 
-2» Т/Х
16.00 Ток-шоу «Давайте гово-
рить» с Айгуль Мукей
17.00 Бабалар ізімен 
17.20 «Религия Сегодня»
17.45, 00.40 «Кім мықты?»
19.30, Қорытынды жаңалықтар
20.45 Премьера Новый курс
21.00  Итоги дня
21.40 Мегахит «Медальон »
23.10 «Khabar boхing»
01.45 «Әсем әуен»

АСТАНА

06.00, 05.30  «Ән мен әзіл» 
концерт
07.00 KazNet ғаламторға шолу
07.30, 03.00  «Әзілстан» 
08.00 М/ф «Маша и медведь»
10.00, 22.00 «Абысындар» т/х
11.00 Т/с «Турецкий транзит»
13.00 «Айтарым бар»
14.00 «Бір болайық»
15.20,00.00  Т/х «Кешіккен хат
18.00 Отбасы 
19.20 т/х «Алмасай»
20.00,02.00 Жаңалықтар
20.30,02.30 «Новости 20:30»
21.00 Т/х. «Үмітіңді үзбе»
23.00 «Жаза» т/х
03.30 Күлдірген 
04.30 Сырты бүтін

ЕВРАЗИЯ

06.00 «Той базар»
06.45, 18.00 Басты жаңалықтар
07.45 Жұма уағызы
08.00 телехикая «Доброе утро» 
11.00 «Мужское /Женское»
12.00 «Қалаулым» 
14.55  х/ф «Любовники»
16.50 «Жди меня казахстан»
18.45, 03.00 «Заң сөйлесін»
20.00 Главные новости
20.45 Поле чудес
21.55, 00.00  Сериал «Синич-
ка-2»
23.00, 01.50 Паутина
04.00 Той заказ 

КТК

07.05  Кешкі жаңалықтар 
07.30, 02.15  Т/х. «Женнеттің көз 
жасы»
08.00 «Қайсар жесір»  т/х
09.50 Новости
10.30 «Шеф-3, Новая жизнь»
12.30 «В чужом краю»

14.50 «Семейные обстоятель-
ства» 
16.45, 01.15 «Өкініш» т/х
18.00 «Қара теңіз» т/х
19.30 «Кешкі жаңалықтар»
20.00 «Қарапайым ханшайым»
21.00 « Вечерние новости»
21.40 «Мститель»
02.45 «Әйел қырық шырақты»
03.30, 04.30 «КТК қоржынынан»

ЖЕТІСУ

07.05 Ән әлемі
07.25 «Жыр-тамшы»
07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир/
08.50 «Тыңдашы, айналайын»
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 «Тілсақшы»  
10.20 «Әлемнің үздік картина-
лары                 
10.30 «Тұжырым»  
11.00 «Бірінші ханым» телехи-
каясы 12-бөлім
11.45 «Бала-базар» 
12.00 «Қазақ әні» 
13.00 «Шашу» 
13.50 «Жыр-тамшы»
14.00 «Туржорық» 
14.25 «Әлемнің үздік картина-
лары» 
14.30 «Әдебиет пен адамзат» 
15.00  Д/ф «Таңғажайып 
табиғат»                       
15.25 «Ән әлемі» 
15.45 Мультфильм «Момын мен 
қарақшылар»
16.00 «Ел қамы» 
16.45 «Жетісу ақын-жыраулары»
17.00 Жаңалықтар
17.15 «Әлемнің үздік картина-
лары» 
17.20 Новости
17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы» 
18.00 «Шашу» 
19.00 «Желі-KZ»
19.30 «Бай-қуатты болайық»                          
20.10 «Үшінші көз»   
20.30 Жаңалықтар
21.00 «Ел мен жер»
21.30 Новости 
22.00 «Зерделі отбасы»
22.45 «Нет-лайк»
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости

31 канал

06.00, 01.00   Ризамын
07.00 Информбюро
08.00, 15.30 «Маша и Медведь»
09.30 Сериал «Адасқан ғұмыр»
10.00 «Базарбаевтар»
12.30 «Мехектің өмірі»
14.00 Әзілдер жинағы 
15.00 «Стич» М/С
16.00 Сериял  «80-Е»
18.05 Сериял «Джунгли»
20.00 «Информбюро»
21.00 Сериал «Интерны»
23.00 Сериал «Реальные 
пацаны»
00.00 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
03.30 Әзіл студио каз.

Седьмой канал

06.00 Скечком «Q-елі»
06.30 «Қуырдақ»
06.40,22.40,04.30  Т/х. «Элиф»
08.50 М/Ф «Леди Баг и Супер 
кот»
09.25 «О самом главном»
10.40 «Чудо»
11.50 «Посольство красоты»
12.50 Сериал  «Беги»
13.50, 18.15 «Мажор-3»
15.10, 21.40  «Зың-зың Күлпәш»
16.00, 03.00  Т/х. «Жаңа келін»
20.30, 21.05 Сериал «Домик на 
счастье»
21.00 Лоторея «777»
00.45  Дневники
00.50 Х/Ф «Легионер»
05.15 «Айнаонлайн»

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН
Жұма - Пятница, 20 қыркүйек

   7 КАНАЛ

ЕВрАЗИЯ

АСТАНА

ЖЕТІСУ

   хАБАр

КТК

   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ
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Тел.: 41-11-42, 41-11-70. Факс: 41-09-29.
E-mail: alatau_offset@mail.ru, www.alatau.kz@mail.ru

ЗАЊ жєне ЌОFАМ№36 (935) 13.09.2019

Зейнетақы активтерінің табыстылығы инфляциядан жоғары
2019 жылдың 1 тамызына қарай жарналардың барлық түрі бой-

ынша зейнетақы жинақтарының жалпы сомасы 10,17 трлн теңгені 
құрап, жыл басынан бері 8 пайызға, ал бір жыл ішінде 1,6 трлн теңгеге 
немесе 19 пайызға өсті. 

Зейнетақы шоттарының барлық түрі бойынша келіп түскен зейнетақы 
жарналарының сомасы жыл басынан бері 549,2 млрд теңге болды. Бұл 
ретте міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ) бойынша жинақтар сомасы 
9,9 трлн теңгені құраса, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (МКЗЖ) 
бойынша жинақтар сомасы 224,9 млрд теңгеге және ерікті зейнетақы жар-
налары бойынша (ЕЗЖ) жинақтар сомасы 1,9 млрд теңгеге жетті. 

2019 жылдың 1 тамызындағы жағдай бойынша салымшылар мен 
алушылардың МЗЖ, МКЗЖ, ЕЗЖ бойынша жеке зейнетақы шоттарының 
жалпы саны жыл басынан бері 152 мыңдай шотқа көбейіп (жүйден шыққан 
қатысушылардың жабылған шоттары ескерілді), 10,3 млн бірлікті құрады. 

2019 жылдың жеті айы ішінде зейнетақы төлемдерінің жалпы сомасы 
124 млрд астам теңгені құрады. Салыстырып қарасақ, былтырғы жылдың 
сәйкес кезңінде зейнетақы төлемдерінің жалпы сомасы 110,9 млрд теңге 
болған. Бұл ретте жасына байланысты төлемдер – 43,9 млрд теңге, ҚР 
аумағынан тыс жерлерге тұрақты кетуге байланысты төлемдер – 26,2 млрд 
теңге, ал сақтандыру ұйымдарына жасалған аударымдар – 35,5 млрд астам 
теңге болды. 2019 жылы сақтандыру ұйымдарына жасалған аударымдар 
көлемінің елеулі түрде артқанын атап өткен жөн (2018 жылдың 7 айы ішінде 
ол 11,1 млрд сәл астам теңгені құраған еді). Өйткені 2019 жылы міндетті 
кәсіптік зейнетақы жарналары енгізілген күннен бастап (01.01.2014ж.) 
толық 5 жыл өтті. Сәйкесінше өз пайдаларына міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналары кемінде күнтізбелік 60 ай (5 жыл) төленген 50 жасқа толған 
адамдар (ерлер мен әйелдер) өздері таңдаған сақтандыру ұйымымен 
зейнетақы аннуитеті шартын жасасу мүмкіндігіне ие болды. Бірақ бұл үшін 
Қордағы міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарна-
лары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан жинақ ақша 
ай сайын кемінде ең төмен зейнетақы мөлшерiндегі зейнетақыны төлеп 
тұруға жеткілікті болуы тиіс. Жыл басынан бастап күні бүгінге дейін 1,2 
мыңнан астам адам осы құқықтарын пайдаланып үлгерді. Олар сақтандыру 
ұйымдарына жиынтық жинақтары есебінен шамамен 16,2 млрд теңгені ау-
дарды. Осылайша еңбек жағдайлары зиянды жұмыстармен айналысатын 
адамдар үшін Қордан МКЗЖ есебінен зейнетақы жинақтарын мерзімінен 
бұрын алу түріндегі жеңілдік толығымен жүзеге асырылып жатыр.  

2019 жылдың 7 айы ішінде салымшылар мен алушылардың шотта-
рына есептелген таза инвестициялық табыс сомасы 363,2 млрд теңгеден 
асты. Зейнетақы жинақтарының табыстылығы жыл басынан бері 3,77 пай-
ыз, ал инфляция 2,8 пайыз болды. Егер бұл көрсеткішті жылдық тұрғыда 
алып қарайтын болсақ, зейнетақы жинақтарының табыстылығы соңғы 12 
ай ішінде 9,65 пайызды құрады. Бұл кезеңде инфляция деңгейі 5,4 пайыз-
ды көрсетті. Осылайша зейнетақы активтерінің табыстылығы инфляция-
дан жоғары болып, нақты табыстылық 4,25 пайызға жетіп отыр.   

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. 
БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ 
арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін 
сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы активтерін 
басқару тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар жасау қызметі Ұлттық 
қорды басқару кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ 
міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарна-
ларын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, зейнетақы төлемдерін, 
зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асырады, 
салымшыға (алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат 
береді (толығырақ www.enpf.kz сайтында). 

2019 жылдың басынан бастап Қазақстан 
заңнамасында жаңа жаңалық – Бірыңғай жиынтық 
төлем (БЖТ) енгізілді. Оны енгізудің басты себебі 
– бейресми жұмыспен қамтылған тұлғалардың 
қызметін тіркеуді жеңілдету. 

Бүгінгі күні бұл төлем 4 міндетті төлемді бір реттік 
төлеммен алмастырады. Олар: 

-  жеке табыс салығы;
-  БЖЗҚ-ға міндетті зейнетақы жарнасы;
-  мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына 

міндетті әлеуметтік аударым (МӘСҚ);
-  әлеуметтік медициналық сақтандыру Қорына 

әлеуметтік жарна (ӘМСҚ).
БЖТ төлеушілер – кәсіпкерлік қызметті жеке 

кәсіпкер ретінде тіркеусіз жүзеге асыратын, бір уақытта 
келесі шарттарға жауап беретін тұлғалар: бірыңғай 
жиынтық төлемді төлеген; жалданған қызметкердің 
еңбегін пайдаланбайтын, салық агенттері болып та-
былмайтын жеке тұлғаларға қызмет көрсететін және 
акцизделетін тауарларды қоспағанда, өздері өндіретін 
жеке қосалқы шаруашылықтардың ауылшаруашылық 
өнімдерін сатумен айналысатын тұлғалар болып та-
былады.

Сауда және ойын-сауық орталықтарының (СОО) 
аумағында қызмет атқаратын (белгілі жұмыстарды 
орындайтын) жеке тұлғалар; жеке практикамен ай-
налысатын адамдар, тұрғын емес үй-жайларды 
жалға берушілер, жеке кәсіпкер ретінде мемлекеттік 
тіркеуден өткен азаматтар, сондай-ақ, оралмандарды 
қоспағанда, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адам-
дар БЖТ төлеушілер ретінде есептелмейді.

Қазақстан Республикасының «Салық және бюд-
жетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 
Кодексінің (Салық кодексі) 774-бабына сәйкес БЖТ 
төлеушілері болып табылатын жеке тұлғалар үшін 
БЖЗҚ-ға өз пайдасына төлеуге жататын, міндетті 
зейнетақы жарналары 2019 жылы төмендегідей:

- республикалық және облыстық маңызға ие 
қалаларда, астанада – 2525 теңге

- өзге елді-мекендерде – 1262 теңге.
Төлем жасаушыларға бұл соманы өз бетімен 4 

төлемге бөлудің қажеті жоқ, ол бюджетке түскеннен 
кейін  тағайындалуы бойынша автоматты түрде 
бөлінеді. 

Бірыңғай жиынтық төлем сомасы «Азаматтарға 
арналған үкімет» МК КЕ АҚ-мен келесі шамаларға 
бөлінеді:

    10% – жеке табыс салығы (ЖТС);
    20% – әлеуметтік аударымдар (ӘА);
    30% – міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ);
    40% – міндетті медициналық сақтандыруға ау-

дарымдар (ММСА).
Бірыңғай жиынтық төлемнің мөлшері алынған 

табыстың мөлшеріне тәуелді емес және қосымша 
есептеулерді (кірістер, шығыстар, шегерімдер, пайда) 
талап етпейді.

АҚПАРАТТЫҚ  ХАБАРЛАМА

2019 жылдың 1 тамызына қарай 
БЖЗҚ-ның негізгі көрсеткіштері

Бірыңғай жиынтық төлем- 
Жартыжылдық қорытындысы

Табыс алынған әр ай үшін бірыңғай жиынтық 
төлемді төлеу қажет.

Бірыңғай жиынтық төлем режиміне түсетін 
азаматтардың барлық төлемдерді жеңілдетілген 
шарттарда төлеуге және әлеуметтік қамсыздандыру 
жүйесіне қатысуға мүмкіндіктері бар. Сондай-ақ, БЖТ 
артықшылықтарына міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесіне қатысу және сомасы мен түрлері 
бойынша шектеусіз медициналық қызметтерге қол 
жеткізу, ММСА енгізілгеннен кейін медициналық 
мекемені таңдау құқығына ие болу жатады. Жүйеге 
қатысушының сондай-ақ, еңбек ету қабілетінен, 
жұмысынан, асыраушысынан айырылған, жүктілік пен 
босану, бала асырап алған, бала күтімі жағдайында да 
әлеуметтік төлемдерді алуға құқығы бар.

БЖТ төлеушілері болып табылатын 
қазақстандықтар үшін жинақтаушы зейнетақы 
жүйесіне қатысу арқылы жүйеге қатысу өтіліне 
байланысты базалық зейнетақы төлемін алу ба-
сты артықшылықтардың бірі болып табылады. 
БЖЗҚ-да өзінің зейнетақы жинақтарын толықтырудан 
басқа БЖТ төлеушілері үшін енді зейнетақы жүйесіне 
қатысу өтіліне байланысты базалық зейнетақы төлемін 
алу мүмкіндігі пайда болды.

Осылайша төлемнің осы түрі енгізілген күннен 
бастап өткен бірінші жартыжылдықта 121 977 жеке 
тұлға БЖТ арқылы БЖЗҚ-ға жалпы сомасы 112 
млн теңге көлемінде міндетті зейнетақы жарнала-
рын төледі.

Бірыңғай жиынтық төлемнің тағы бір артықшылығы 
мемлекет кепілдік берген әлеуметтік көмек түріндегі  
минималды жәрдемақыға айтарлықтай қаржылық 
өсімнің қосылуы, сонымен қатар азаматтардың та-
бысын растау арқылы несиені төлеу қабілеттілігінің 
жоғарылауы болып табылады. Яғни, БЖТ-ні төлеуші 
енді тұрақты төлемдер арқылы төлем қабілеттілігін 
растап, банктен ресми түрде несие ала алады.

БЖТ екінші деңгейдегі банктер немесе банк 
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асы-
ратын ұйымдар арқылы жалпы сомамен төленуге 
жатады (мысалы, «Қазпошта» АҚ арқылы). Төлемді 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясының банктік шотына аудару керек. 
Бұдан әрі Мемлекеттік корпорация төлемді жеке 
табыс салығы (ЖТС) және әлеуметтік төлемдер 
түріндегі төлемдерге бөледі, содан кейін ЖТС аймақ 
бюджетіне, ал әлеуметтік төлемдерді БЖЗҚ, ӘСМҚ 
және ММСА аударады.

БЖТ төлеушілер салық есептілігін ұсынбайды. 
Қызметтің басталуын тіркеу (хабарлау) және қызметті 
тоқтата тұру (тоқтату) туралы өтініш талап етілмейді. 
Жеке тұлға төлем жүргізген күннен бастап бірыңғай 
жиынтық төлемді төлеуші болып есептеледі. Егер жеке 
тұлға төлемді тоқтатса, онда ол БЖТ-ның төлемшісі 
болып есептелмейді. 

* Балаңызға күн сайын жол қозғалысының 
негізгі ережелерін еске салыңыз;

* Кез-келген жол жағдайында  жолда  
бағдарлануды үйретіңіз;

 * Бағдаршамның жасыл түсі  жанған  кезінде 
жаяу жүргіншілер жолдарынан өтуге үйретіңіз.

* Балаға темір жолдағы жүріс-тұрыс 
ережелерін түсіндіріңіз, белгіленбеген жерлер-
де темір жолдардан  өтуге болмайды;

* Ешқашан баланың көзінше жол жүру 
ережесін бұзбаңыз;

* Ешқашан баланы көшеде, адам көп жерде 
қалдырмаңыз;

* Міндетті түрде  балаңызға, егер ол 
жоғалған болса, не істеу керектігін және кімге 
жүгінуге болатынын түсіндіріңіз;

* Жалғыз аулаға серуендеуге жібермеңіз;
* Ауладан велосипедпен шығуға рұқсат 

бермеңіз;
* Бөтен және иесіз иттерді жақын тартып 

және ызаландырмау керектігін түсіндіріңіз;
* Баланы ешқашан бейтаныс адамдар-

мен сөйлеспеуге, олармен ешқайда бармауға 
және олардан ештеңе алмауды (кәмпит, 
ойыншықтар) үйретіңіз. Қауіпті жағдайда: «мен 
оны танымаймын!» деген сөзді үйретіңіз;

* Телефонды пайдалануды үйретіңіз, ол по-
лиция нөмірін білсін-102;

* Қараңғы жерлерде, құрылыстарда және 
үйінділерде ойнауға рұқсат бермеңіз;

* Балалар  өзінің толық аты-жөнін, мекен-
жайын,телефон нөмірін білуі тиіс.

Айта кетейік, «ҚОС ҚАНАТ ЖЕТІСУ» ҚБ 
қызметкерлері Алматы облысы Денсаулық 
сақтау басқармасы ММ қолдауымен 
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында бас-
тауыш сынып оқушыларын осындай  өмірлік 
қажетті ережелерге баулып келеді.

  «ҚОС ҚАНАТ ЖЕТІСУ» ҚБ

 «Түнгі сот» пилоттық жобасы еліміздің Жоғарғы сот су-
дьясы Ұлбосын Сүлейменованың ықпалымен сот жүйесіне 
енгізілген. Мұндай тиімді соттың түптамыры негізінен Син-
гапур елінен бастау алып, бірнеше дамыған мемлекеттерде 
кеңінен қолданыла бастаған. Ал, бұл игі бастама біздің елде 
ағымдағы жылдың сәуір айынан бері іске асырылып келеді. 
Алғашында Астана, Алматы, Өскемен, Ақтөбе сияқты үлкен 
қалаларда, кейіннен барлық жергілікті әкімшілік соттарда 

ҚАУІПСІЗДІК  ӘЛІППЕСІ

Бала – 
бәрінен қымбат

Бала қауіпсіздігі мәселесінің маңызы 
зор. Әр ата-ана баласының қауіпсіз орта-
да өмір сүріп, дені сау, білім-білігі мол са-
налы ұрпақ болғанын қалайды. Балалар 
көшеде өзін сенімді сезініп, ата-анасының 
алаңдамауы  үшін, төмендегі кеңеске назар 
аударайық. 

Ерте кездегі аналары-
мыздай ерін пір тұтып, ибалы 
қыз, иманды ұл тәрбиелеп 
отырған әйелдер күн өткен 
сайын азайып түскені ащы 

да болса шындық. Бұған кінәні тек әйелдерден ғана іздемей, 
еркектердің де жауапкершілік міндетін жоғалта бастағаны деп 
қарасақ қателеспейтін шығармыз?

Елімізде гендерлік теңдік мәселелерінде белгілі бір жетістіктерге 
қол жеткізілді, сонымен қатар, нормативті-құқықтық база да 
жетілдірілуде. 2009 жылдың желтоқсанында гендерлік бағыттаушы 
заңнама аясында «Тұрмыстық зорлықтың алдын-алу туралы», 
«Ерлер мен әйелдердің тең құқықтары мен тең мүмкіндіктерінің 
мемлекеттік кепілдігі туралы» Заңдар қабылданды. Азаматтық 
қоғам ұлттық гендерлік саясатты жүзеге асыруға, өмірдің барлық 
саласында гендерлік теңдікке қол жеткізу механизімін дайындауға 
белсенді түрде қатысуда.

Гендерлік саясат дегеніміз, әйелдерді ерлермен тең дәрежеде 
билікке тарту, ана мен балаға айрықша әлеуметтік жағдай жасау, 
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ТҮНГІ СОТТЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Сот жүйесінің жұмысы халық үшін қашанда маңызды. 
Алайда, құзіретті органдардың қандай да бір іске қатысты 
шешім шығаруы ұзақ уақытқа дейін созылатыны да анық. 
Осы бір істі жеңілдету мақсатында елімізде «Түнгі сот» 
пилоттық жобасы қолға алынуда. 

толықтай жүйеге енді. Түнгі соттың көбінесе отбасылық-
тұрмыстық жағдайдағы әкімшілік құқық бұзушылықтарға, 
ұсақ, ірі ұры-қары бұзақылықтарға, материалдық шығын 
келтіретіндер және тағы басқа заң бұзушылық істерге көп 
көмегі тиеді. Өйткені, бұл аталғандар қазіргі қоғамда жиі 
кездесетін заңға қайшы әркеттердің бірі болып табылады. 
Сондай-ақ,  аталмыш жоба, әсіресе, көлік қақтығыстарының 
салдарынан болатын заң бұзушылықтарды шешуге көп 
ықпалын тигізері сөзсіз. Мәселен, жол-көлік оқиғалары 
орын алған жағдайда, арнайы сауалнама толтырылып, 
түнгі соттың құзыры арқылы жылдам шешім шығарылады. 

Әрі үш ай күтетін сақтандыру компаниясының төлемін 15 күн 
ішінде санап алуға мүмкіндігі бар. Сонымен қатар, бұл жобаның 
іске асырылуы кезінде мына шарттар ескеріледі: біріншіден, 
құқық бұзушы тарап өз кінәсін мойындау керек, екіншіден, түнгі 
соттың қарауына келісімін беруге тиіс. Сонда ғана әкімшілік 
құқық бұзушылықтар кешкі сотта қарала алады. «Ал, түнгі сот 
жүйесі кез келген әкімшілік сотында қаралатын болғандықтан, 
сол жерде жоғарыда айтқан кешкі уақыт арасында кезекші судья, 
хатшы сияқты жауапты адамдар болады.

Қ. ДЮЗГЕНБЕКОВА, 
№2 Кербұлақ аудандық сотының бас маманы.          

ӘЙЕЛ  ҚҰҚЫҒЫ

ГЕНДЕРЛІК ТЕҢДІК –  МАҢЫЗДЫ МӘСЕЛЕ
Қазақтың көшпелі дәуірінде қыздарды, әйелдерді жоғары бағалаған. «Олар – өмірдің  

сәні мен салтанаты, ерлердің ақылшысы, балалардың тәрбиешісі» деп қараған. Ата-
бабаларымыз да әйелді құрмет тұтқан. Содан да болса керек, ұрпақ тәрбиесін әйел-анаға 
жүктеген. 

отбасындағы зорлық-зомбылықтың алдын алу сияқты мәселелерді 
шешу болып табылады. Стратегия ─ мемлекеттің гендерлік сая-
сатын іске асыруға бағытталған негізгі құжат, оны іске асырудың 
және мемлекет пен азаматтық қоғам тарапынан оның мониторингін 
жүзеге асырудың құралы, демократияның қалыптасуының маңызды 
факторы болып табылады. 

Қазақстан Республикасында Гендерлік теңдік стратегиясын 
іске асыру әйелдер мен ерлердің өздерінің өмір сүру құқықтарын 
жынысқа байланысты кемсітусіз іске асыруы үшін жағдай жасауға 
ықпал ететін болады.

 Ерлер мен әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерінің нақты 
теңдігін қамтамасыз ету – уақыт талабы. Мақсаты, Қазақстан 
Республикасының Конституциясы мен Қазақстан қосылған 
халықаралық актілерде жарияланған, ерлер мен әйелдердің тең 
құқықтары мен тең мүмкіндіктерін іске асыру үшін жағдай жасау, 
сондай-ақ олардың қоғам өмірінің барлық салаларына тең жағдайда 
қатысуын қамтамасыз ету. 

Мұрат ТӘҢІРБЕРГЕНОВ,
Алматы облысы МАЭС-ның судьясы.
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¦РАПЫЛ КЕЗЕЊНІЊ 

¦РFЫЛТ СУРЕТІ

Қаламгер - қайраткер Кәкімжан Қазыбаевтың 
соңында соқталы туындылары қалды. Жауапты 
да лауазымды қызметтер атқара жүріп қағаз 
бен қалам алдындағы адалдығынан танбаған 
жазушының ой-толғанысынан туған екі роман, 
бірнеше повесть, әңгімелер автордың  қазақ 
қаламгерлері арасындағы айшықты орнын айқындап 
берді. 

үшін ауыр кезеңдегі тыл тақырыбы өзі білетін 
және басқалардан артық түсіне алатын 
шындығы. Сондықтан сол жылдардағы сұрқай 
ауылдың ауыртпалығын көтерген адамдар 
туралы жазу жазушы үшін ар алдында, ел 
алдында есеп беруімен бірдей бағаланады. 

Университеттен соң «Лениншіл жас», 
«Жетісу» газеттерінде жиырма жылдай 
қызмет атқарып, Рейхстагқа ту тіккен Халық 
қаһарманы Рахымжан Қошқарбаевтың ерлігін 
тұңғыш рет елімізге паш етіп, кейіннен осы 
тақырыпта деректі повесть жазған Кәкімжан 
Қазыбаевтың басшылық қызметтерде де 
жұлдызы жанды. Баспа, полиграфия және 
кітап саудасы істері жөніндегі мемлекеттік 
комитет төрағасының орынбасары, ҚазТАГ-
тың бас директоры болып, Қазақстан КП 
Орталық комитетінің хатшылығына дейін 
көтерілгені көпшілікке белгілі. Дегенмен 
бағы жанып, қызмет баспалдағы қанша 
биіктегенімен, атақ-дәрежесі, лауазым деңгейі 
қанша өскенімен де тағдырдан қалап алған 
жолы – қаламнан ажырамады. 

1995 жылы біздің қолымызға жазушының 
«Сұрапыл» романы тиді. Ел тарихының 
ақтаңдақ беттеріне арналған ауқымды 
туындының тілі жатық, оқиғасы қанық еді. 
Кітапта бір әулеттің тағдыры арқылы автор 
Сталиндік репрессия кезеңінің ащы шындығын 
бейнелейді. Бас алмай оқыдық. 

Жазушыны қара жер қойнына бергелі 
бірнеше жыл өткен. Сонда бұл шығарма 
неге дер кезінде оқырман қолына тимеді? 
Сол сауалға журналист-жазушы Сарбас 
Ақтаевтың «Қос батырдың бауыры» естелігі 
жауап береді екен. 

«Жазушы Қазыбаевтың басқалардан 
бөлек бір қасиеті қашанда тың тақырыпқа 
түрен тартуы десек қателеспеспіз. Оның соңғы 
«Сұрапыл» романы отызыншы жылдардағы 
ашаршылықты ашына әшкерелеп кең 
ауқымды көрсеткен қазақ топырағындағы 
тұңғыш туынды. Оны оқығанда төбе шашың 
тік тұрып, тұла бойың түршігетін неше 
түрлі оқиғаларға тап боласың. Романда 
суреттелген, асырай алмай балалар үйіне 
өткізілген перзенттерін күні бүгінге дейін іздеп 
таба алмай жүрген ата-аналар әлі бар емес 
пе?

Қаны сорғалаған сол шындықты 
шырқыратып жалғанның жарығына алғаш 
шығарған соны шығармасын Кәкең көзі 
тірісінде-ақ баспаға тапсырып, басшыларымен 
келісім-шартқа отырып еді. Кезінде тарысы 
піскеннің тауығы болып, алдында құрақ ұшып, 
құрдай жорғалаған қулар көзі кетісімен-ақ 
уәдесін тарс ұмытып, біріне-бірі сілтеп, бірден-

бірге ысырып, аттай алты жыл жатқызды. 
Ақыры оны автордың асыл досы, ары да, 
жаны да абзал азамат Хайдекең,  Хайдолла 
Тілемісов бар ауыртпалықты өз мойнына 
алып «Қайнар» баспасынан шығарып берді. 
Сөйтіп, әдебиеттегі соны тақырыпқа соқпақ 
салған сирек шығарма оқырманына бері 
қойғанда бес жыл кештетіп жетіп отыр». 
(«Азамат еді еңселі» 70-бет).

Қаламдас досы осылайша өкінішін ішке 
бүкпей сыр ақтарады. Бағамдап қарасаңыз 
жазушы қаламынан оңай-оспақта туа 
қоймаған туындыны тежеу, дер кезінде 
шығармау оқырманға обал әрі автордың 
жүрегіне жүк салуы да әбден мүмкін-ау. 

Өмір материалын қамтудағы тынысы 
кең, тәрбиелік-эстетикалық маңызы зор, 
көтерген жүгі салмақты романда қазақтың 
басына түскен қым-қуыт тауқымет бір әулеттің 
тағдыры арқылы өрнектелетінін жоғарыда 
айттық. «Мынау ұйқы-тұйқы дүние не боп 
кетті? Дәмелінің есіне бәрі түсіп жатыр», –деп 
басталады романның алғашқы «Үркіншілік» 
тарауы. Осы тарауда оқырмандар 
Қышқаштағы Қармыс ауылындағы 
Тұрғанбектің үш арысы – Нарғазы, Жанғазы, 
Ерғазы және олардың әпкелері Дәмелінің, 
оның әмеңгерлік жолмен үйленген момын 
күйеуі Малыбайдың жан дүниесімен жете 
танысады да өз даралығымен бой көрсететін 
негізгі кейіпкерлердің айналасындағы 
тартысты оқиғалар арқылы сол дәуірдің ащы 
-тұщы дәмін сезініп, кескін-келбетін жазушы 
шеберлігі нәтижесінде көңіл көзімен көруге 
мүмкіндік алады. 

Ақтардың озбырлығын бір адамдай көріп, 
қызылдарға көмектесіп, Черкеш қорғанысына 
қатысқан Дәмелі мен Малыбайдың ұлы, 
сонау үркіншілік жылдары құдай сақтап ақтың 

қылышынан аман қалған Ақылжан романның 
өн-бойында өсіп-жетіліп, елдің қамын 
ойлайтын Едігеге айналады. 

Өткен ғасырдың отызыншы жылдарындағы 
асыра сілтеу, байлардан тартып алынған 
малдың кедейлердің игілігіне пайдаланылмай 
ұстағанның қолында, тістегеннің аузында 
кетуі, шолақ белсенділердің жоғарыдан 
берілген пәрменді теріс түсініп, киіз үйлерді 
талқандап, өртеп, тұрғындарды зорлықпен 
жертөле қазуға желкелеуі, бәрі де қайран 
қазақты опат қылмай қоймады. «Байдың 
ниеті теріс болғанмен малға деген ықыласын, 
шаруаға деген қырын пайдалану керек  қой... 
Мынау кең дүниенің көркі болған, онсыз өмірі 
тұл қазақ үшін малға келген опат өзіне келген 
опат емей немене? Төрт емшекке қарап өскен 
халықтың бұлағы құрғап, тіршілік тынысы 
шынымен тарылғаны ма? Малсыз не өмір, 
не тірлік?» - деген Нарғазының толғанысы 
автордың позициясын көрсетіп тұр.  

Бөрлі аудандық партия комитетін 
басқарған Федор Белозеревтің көз алдында 
Бөрлі, Сарқан аудандарында басқа пана 
болатын үй, киетін киім, ішетін ас, бір сөзбен 
айтқанда бүкіл өмір арқауы – мал жұтап, ел 
ашаршылыққа ұрынды. «Өзі оқыған Ленин 
еңбектеріндегі кооперацияның идеясы басқа 
еді. Еркімен, тек қана еркімен. Ортақтасуға 
өмірдің өзі, коллективтік шаруашылықтың 
артықшылығы әкелсін. Жаңылмаса, оның 
мәні тап осындай еді ғой. Ал біз болсақ, 
«бірік те бірік, тездет те тездетке» бастық. 
Қайда асығатынымызды өзіміз де білмейміз, 
масқаралыққа ма, әлде бақыттылыққа ма? 
Енді міне, сол жиып алған малды бір қыста 
аман алып қалудың өзі күшке түсіп тұр. Кешегі 
шаруаның егінін әдейі таптап кеткен ақтардың 
қаскөйлігін өзге өрнекпен қайталап тұрған 

жоқпыз ба? Бірақ біз елге жауыққан ақтар емес 
едік қой. Осы қалың бұқараға бақыт әкелеміз 
деп күреске шықтық емес пе? Ішер астан, киер 
киімнен айырсақ ол бақытты қалай әкелеміз? 
Тегім шаруа болғандықтан ба, осындай ойлар 
шырмап жібермейді. Партияның жолы, өлкелік 
комитеттің нұсқауы деген соң орындамасқа 
шара жоқ. Әйтеуір жоғарыдан айтқанды бас 
шұлғып жасап жатырмыз. Былай тартсаң, өгіз 
өледі, былай тартсаң, арба сынадының кері. 
Дүниенің қиыны тегі шөре-шөреде ғой. Өз 
арыңа қарсы жұмыс істеуден артық азап бар 
ма? – деп тебіренеді Федор Афанасьевич.

Ашаршылықтың себебі  романда 
атап көрсетілгендей, жоғарыдағылардың 
төмендегілерге немқұрайды қарауынан, 
атқамінерлердің әпербақандығынан және 
өзім білем дегенінен. Оқырман «Сұрапылды» 
оқи отырып, осындай түйінге келеді. Түптің 
түбінде шындықты жасыра алмағандар 
жазаға ілінеді, республикадағы асыра сілтеуге 
қарсылығын танытқан Жүсіп отбасымен, 
аудан басшысы да, елі аузына қараған білікті 
азаматтар Нарғазы мен оның жиені Ақылжан 
да «халық жауы» деген жаманатты жапсырып, 
37-нің құрбандығына айналады. 

Романда сұрапыл заманның сұмдығы 
Дәмелінің көзқарасымен  былай суреттеледі: 

«Екі адамның басы қосылмай, бір-бірінен 
үркіп тұратын күн туды ғой. Бірін-біріне 
аңдытып қойған ба? Әнеукүні ауыл арасынан 
бір әңгіме құлағына жеткен. Көрші колхозда 
бір топ еркек бас қосып арақ ішеді. Үй 
иесі құйып болған соң, қонақтарына алып 
қойыңдар дегеннің орнына «ал кеттік» дейді. 
Соның ішіндегі біреуі ертесіне «пәленше, 
пәленшелер Қытайға кетейін деп жатыр» деп 
көрсетіпті. Сол күні кеште болғандардың бәрін 
қамауға алыпты. 

Өз ауылындағы аусар Жаурын да біраз 
әуреге түскен жоқ па? Жиналыста сөйлеп несі 
бар десеңші.

– Колхоздың жұмысынан қатынымыз 
босамайтын болды. Бала-шаға жайына 
қалды. Өйте берсеңдер Совет өкіметі  бір 
жола өзіне қатын қылып алсын да. 

«Сен Совет өкіметін келемеждедің, түбің 
шикі» деп жеті атасынан бері қарай тексеріп, 
әбден есін тандырыпты. Мүлде сасқан 
Жаурын «Айналайын, пәледен аулақ, бердім 
мүлде  қатынымды» деп, тіпті асқындырып 
алыпты. Сол «пәледен аулақ» дегені өзіне 
пәле боп жабысып, қазір түрмеде отыр. Ал 
Жаурын сорлыны да көрсеткен біреу бар ғой. 
Мынау жағдай адамның мінез-құлқын өзгертіп 
жіберді ме, қалай? Қызғаншақтар, іші тарлар 
енді жаламен-ақ күн көретін болды ғой, көре 
алмағандарын көрге тығып отырады десеңші. 
Өш алудың ең оңтайлы жолы табылғаны-ай. 
Ақты қара деу түкке тұрмай қалды. Әрине, 
бұған арлылар бармайды, арсыздар ғана  
барады. Сонда арысыздардың ту көтеріп, 
шабуылға шыққаны ма? Қанша сақтансаң 
да, ол бір жерден қапысын тауып, қақпанын 
құрады десеңші. Обал-ау деген олардың 
ойына келеді дейсің бе? Бақайшағына 
тұрмайтын сондай біреу Нарғазысының 
түбіне жетті-ау, жетті-ау. Шынымен өзен теріс 
аққан екен!».

Романның соңында «Кебін кимей, 
кебенек киіп» итжеккенге айдалып кеткен 
Нарғазы нағашысы мен Ақылжанды іздеп 
енесімен бірге Қайша Сібірді бағытқа алып 
поезға отырады. «Поезд жүйткіп бара жатты. 
Беталысы шығыс, күншығыс жақ. Аяулысын 
сағынып,  арманын қуған Жардың, бауыры 
мен баласы үшін ешнәрседен тайынбас 
Ананың қиялдары осынау жүйткіген поездан 
да жүйрік көрінді» деп аяқталады роман. Сіз 
де ардақтыларына асыққан ене мен келіннің 
арманы орындаларына сенесіз. 

Жомарт ИГІМАН,
Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі. 

«Ызғарды» оқыған оқырманның Кәкімжан 
аға туған ауыл тұрғындарының Ұлы Отан 
соғысы жылдарындағы тартқан мехнатын 
айнадан көргендей кейіпкерлерімен бірге 
күйініп-сүйінері хақ. Жас кезімде оқыған 
осы шығарма кейіпкерлерінің ізін кейінірек 
Бақалыдан таптым да көнекөздердің 
әңгімелеріне құлақ түрдім. Сөйтсем, 
жазушы басты кейіпкері Нәшеннің аты- 
жөнін өзгертпей алыпты да қиын-қысталаң 
жылдары қалың елге түскен ауыртпалықты 
қара нардай көтерген ақсақалдың болмыс-
бітімін шынайы суреттеген көрінеді. Басқа 
кейіпкерлері де өмірдің өзінен алынғандай 
менмұндалап, ұрпақтары сол жылдары-ақ 
көпшілігі сағынышқа айналған үлкендерімен 
қайта қауышқандай хошуақ пейілде бізбен 
пікірлескені есімде. Шынтуайтына келгенде 
балалығын соғыс ұрлаған Кәкімжан Қазыбаев 
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Внедрение и применение 
современных технологий в судебной систе-

ме упрощает судопроизводство, снимает бюрократи-
ческие барьеры, минимизирует контакт сотрудников судебной 

системы с гражданами, что способствует снижению подверженности 
к коррупции, экономит время и средства граждан, позволит достичь мак-

симальной прозрачности и доступности судебной системы для населения стра-
ны.
       Сегодня с помощью ЭЦП граждане направляют обращения в виртуальные при-

емные государственных органов, получают справки, меняют прописку, подают заявки на по-
лучение различного рода услуг и разрешений.  
Электронные сервисы «Судебный кабинет» и «Ознакомление с судебными документами» до-

ступны через официальный сайт Верховного суда http://www.sud.kz. Получить данные услуги может 
любой гражданин республики, имеющий электронную цифровую подпись. 
Физические лица и их представители, представители юридических лиц вправе представлять в суд 

электронные документы, посредством заполнения электронных форм, размещенных в электронном 
информационном сервисе «Судебный кабинет». Для этого указанным лицам необходимо зарегистри-
роваться в электронном информационном сервисе «Судебный кабинет».

Судебный кабинет», является пользователем сервиса подачи электронных документов. Авториза-
ция в «Судебный кабинет» осуществляется с помощью ИИН или БИН и пароля. При подаче заявле-
ния (обращения) представителем юридического лица авторизация осуществляется посредством 
БИН. Пользователь сервиса подачи электронных документов после прохождения процедуры 

авторизации «Судебный кабинет» может обратиться в суд с: 1) исковым заявлением; 2) за-
явлением о предоставлении протокола судебного заседания; 3) замечанием на протокол 

судебного заседания; 4) обращением.
    Гражданин, его представитель или адвокат в любое удобное ему время, не выхо-
дя из дома, офиса через сеть интернет может просмотреть судебный документ, 

а также статус по делу и распечатать судебный акт.

                                                     Айнур ОРМАШЕВА,
главный специалист Талдыкорганского 

городского суда.

 По сообщению пресс-службы 
«СПК «Жетісу», 7-8 сентября в 
городе Нур-Султан состоялась 
сельскохозяйственая ярмарка 
аграриев Алматинской области. Традиционная осенняя ярмарка прошла на пло-
щади перед ТРЦ «Хан Шатыр».

На ярмарке жители и гости столицы смогли приобрести по ценам ниже рыночных мясо, 
колбасные изделия и мясные полуфабрикаты, молочную, овощную продукцию, фрукты, хле-
бобулочные и кондитерские изделия и прочую продукцию. Всего предприниматели Алма-
тинской области завезли 48 наименований продукции в объеме 330 тонн.

АО «РИР «СПК «Жетісу» также приняла участие в сельскохозяйственной ярмарке.
«СПК «Жетісу»  представила продукцию предпринимателей Жетысу в объеме 17 тонн 

на общую сумму 3 млн тенге. На ярмарке был реализован сахар-песок, рис, мука, кар-
тофель и лук. 

Горожанка Татьяна Стасишина не первый раз посещает ярмарки из регионов. Она 
рассказывает, что обычно в таких местах всегда свежая и качественная продукция. 

«Особенно радует разноообразие мяса. А вот сегодня купила и побольше 
овощей. Буду делать заготовки.  Мы благодарны за организацию ярмарки. 
Это очень выгодно, удобно, рядом с домом и такой большой выбор», - 
рассказала женщина.

Ш. ХАМИТОВ.

УДОБНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ГРАЖДАН
Трудовое правоотношение - это возникающее 

на основе трудового договора юридическое отноше-
ние по поводу участия гражданина в труде в каче-
стве работника и производные от него, тесно с ним 
связанные правоотношения. Трудовые правоотно-
шения это комплекс различных прав и обязанно-
стей, возникающих между работником и работода-
телем в процессе трудовой деятельности в составе 
трудовых коллективов. В трудовом правоотношении 
реализуется право гражданина на труд, на отдых, 
на оплату труда. Основные трудовые правоотно-
шения складываются непосредственно в процессе 
применения труда работников (отношения по орга-
низации труда (трудовой договор, прием, перевод, 
увольнение); по регулированию рабочего времени 
и времени отдыха; по заработной плате; по охране 
труда; по дисциплине труда.)

Под трудовым спором понимаются разногласия 
между работником и работодателем по поводу при-
менения законодательства о труде, о выполнении 
условий индивидуального трудового, коллективного 
договоров, неурегулированных ранее между работ-
ником и работодателем. Источники возникновения 
трудовых споров различны. Поэтому трудовые спо-
ры можно классифицировать по различным основа-
ниям: по субъектному составу, по характеру спора, 
по подведомственности их рассмотрения. По субъ-
ектному составу трудовые споры принято делить на 
индивидуальные и коллективные.

Индивидуальные трудовые споры возникают по 
инициативе отдельных работников, выдвигающих 
требование к работодателю о признании или вос-
становлении их нарушенных трудовых прав. Данная 
категория споров возникает по поводу применения 
норм трудового законодательства, коллективного 
договора и соглашения о труде.

Коллективные трудовые споры возникают 
между трудовыми коллективами и работодателями 
по вопросам применения действующего законода-
тельства о труде, заключения и исполнения усло-
вий коллективных договоров и соглашений в части 
установления новых или изменения существующих 
социально-экономических условий труда и быта ра-
ботников.

ПРИМЕНЯЮТСЯ  ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ПРАВОВЫЕ МЕРЫ

Республика Казахстан основываясь на нормах 
международного права, выразила намерение вы-
рабатывать и применять эффективные правовые 
меры, направленные на предупреждение коррупции 
и борьбу с ней. Нормы предопределены проблемами 
и угрозами, порождаемыми корррупцией, негатив-
ным влиянием коррупции на функционирование всех 
общественных и правовых институтов и отношений. 
Они направлены на обеспечение устойчивого разви-
тия государства, его политической, экономической и 
социальной систем, интересов национальной безо-
пасности.  

Таким образом, требуется присоединиться к 
Конвенциям и другим международным договорам в 
данной отрасли для дальнейшей безотлагательной и 
последовательной корректировки всего казахстанско-
го законодательства. Квалификация всех форм кор-
рупции в качестве уголовных преступлений в соответ-
ствии с международными стандартами благоприятно 
отразится на оценке международного сообщества 
действий Казахстана по противодействию коррупции.

Необходимо разработать и утвердить Единый 
национальный реестр разрешительных документов, 
предусматривающий исчерпывающий перечень всех 
разрешительных документов (процедур), действую-
щих на территории Республики Казахстан. Данная 
мера позволит улучшить эффективность противодей-
ствия проявления коррупциогенности в сфере регу-
лирования предпринимательской деятельности.

Изучение антикоррупционной политики стран с 
наиболее низким уровнем коррупции показывает, что 
базовыми основами проводимых ими мер являются 
прозрачность деятельности государственных органов 
и неотвратимость наказания, организованный кон-
троль со стороны гражданского общества за работой 
государственных органов, высокая заработная плата 
государственных служащих, эффективная профилак-
тическая и упреждающая работа.

В нашей республике всеми государственными 
органами принимаются ведомственные Программы и 
планы по борьбе с коррупцией, в которых заложены 
различные антикоррупционные мероприятия.

В частности, налоговыми органами утверждены 
Стратегия борьбы с коррупцией в органах налоговой 
службы Республики Казахстан, Перечень коррупци-
онных сфер в налоговых отношениях и мер по устра-
нению в них коррупционных проявлений, Кодекс про-
фессиональной этики работника органов налоговой 
службы, Хартия налогоплательщика. Положительную 
роль в противодействии коррупции оказывает введе-
ние Программы «электронное правительство» позво-
ляющее создавать полноценную «обратную» связь 
государства с населением посредством Интернет-
ресурсов.

Олжас АСАНОВ,
старший судебный пристав 

специализированного следственного 
суда города Талдыкорган.

Житель города Текели Нурдулла Абдуллаевич 

Бохишов в 2001 году закончил школу (11 классов) 

в ауле Алдабергенова (Шубар) Ескельдинского 

района Алматинской области. После окончания 

школы никуда не  поступил, так как небыло такой 

возможности.  Но Нурдулла Абдуллаевич  всегда 

мечтал освоить профессию парикмахера и рабо-

тать на себя. 
Из объявления  узнал, что  Центр занятости 

ведет набор на краткосрочные курсы по желаемой 

профессии и обратился  в Центр в городе Текели. 

Там ему разъяснили условия участия в Программе 

и предложили несколько профессий которым мож-

но обучиться, мужчина сразу же   выбрал для себя 

профессию  парикмахера и в апреле текущего года 

Центром занятости был направлен  на трехмесяч-

ные курсы в учебный центр города Талдыкорган ИП 

«Гламур».  Там Нурдулла освоил выбранную специ-

альность и был отмечен как один из лучших и от-

ветственных учеников. После окончания обучения 

мужчина зарегистрировался как индивидуальный 

предприниматель «Ахмет» и стал работать в салоне 

красоты «VIP», арендуя рабочее место. 

Нурдулла Абдуллаевич очень рад и благодарен, 

что существует такая Программа, благодаря кото-

рой можно бесплатно обучиться и реализовать свою 

давно возникшую идею. 
Ш. БАТЫРОВ. 

ОСВОИЛ НОВУЮ ПРОФЕССИИЮ

Трудовые споры по своему характеру могут 
быть исковыми и неисковыми. Трудовые споры 
искового характера связаны с разрешением разно-
гласий по поводу применения законодательства о 
труде, коллективных договоров и других соглаше-
ний о труде. По поводу предмета спора работник 
предъявляет иск о признании или восстановлении 
его нарушенного права. К неисковым относятся 
трудовые споры по поводу изменения действую-
щих либо установления новых условий труда. 
Трудовые споры искового характера являются в 
основном индивидуальными. Это объясняется тем, 
что трудовые права работника являются пфсони-
фицированными, в связи с чем их защита осущест-
вляется в индивидуальном порядке.

Трудовые споры неискового характера могут 
быть индивидуальными и коллективными. Соглас-
но действующему законодательству споры, воз-
никающие между работниками, с одной стороны, 
и работодателем, с другой, по поводу установле-
ния новых или изменения существующих условий 
труда, неурегулированных законодательством 
или иными нормативными положениями о труде, 
разрешаются работодателем и соответствующим 
уполномоченным органом работников.

Коллективные трудовые споры имеют неис-
ковый характер и рассматриваются в особом по-
рядке, в частности, трехсторонними комиссиями по 
регулированию социально-трудовых отношений. 
Трудовые споры по соглашению сторон могут рас-
сматриваться согласительной комиссией. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых 
споров основывается на общих положениях раз-
бирательства споров, сложившихся в гражданско-
процессуальной практике: доступность обращения 
работника, трудовые права которого нарушены, 
в органы по рассмотрению трудовых споров. При 
этом работники при обращении в органы по рас-
смотрению трудовых споров освобождаются от 
уплаты расходов по трудовым делам.

Гульжан   БЕРИКБОЛОВА,                                                                                           
главный специалист-секретарь судебного                                                             
заседания Текелийского городского суда.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ 

ТРУДОВЫХ СПОРОВ

ПРЕДСТАВИЛИ 
330 ТОНН 
ПРОДУКЦИИ

ПРОЯВЛЕНИЕ 

НЕУВАЖЕНИЯ К СУДУ

Согласно статьи 653 части КоАП  Респу-
блики Казахстан  неуважение к суду, выра-
зившееся  в неявке в суд без уважительных 
причин участников процесса и иных лиц по 
повестке, извещению, уведомлению или вы-
зову в случаях, когда дальнейшее рассмо-
трение дела в их отсутствие представляется 
суду невозможным, неподчинении распоря-
жениям председательствующего в судебном 
заседании, нарушении установленных в суде 
правил, а также иные действия (бездей-
ствие), явно свидетельствующие о неуваже-
нии к суду и (или) судье, – влекут предупре-
ждение либо штраф в размере двадцати 
месячных расчетных показателей либо ад-
министративный арест на срок до пяти суток. 
А действия (бездействие), предусмотренные 
частью первой настоящей статьи, совершен-
ные повторно в течение года после наложе-
ния административного взыскания, – влекут 
штраф в размере тридцати месячных рас-
четных показателей либо административный 
арест на срок до десяти суток.

Также в соответствии статьи 654 КоАП 
Республики Казахстан предусмотрено ответ-
ственность участников производства по делу 
об административном правонарушении при 
отказе или неявки участника производства в 
орган (к должностному лицу), рассматриваю-
щий дело об административном правонару-
шении, без уважительной причины, обусло-
вившие отложение разбирательства по делу, 
– влекут штраф в размере десяти месячных 
расчетных показателей.

В соответствии со ст. 120 ГПК регламен-

тирован порядок привлечения к ответствен-
ности за проявление неуважения к суду. 
Так, при установлении факта проявления 
неуважения к суду в судебном заседании 
судьей (составом суда) ведущим процесс 
непосредственно в судебном заседании, 
где это нарушение было установлено, объ-
является правонарушителю немедленно в 
судебном заседании без удаления суда в 
совещательную комнату. Данный факт фик-
сируется в протоколе судебного заседания.

В случае, если неуважение к суду про-
явлено в судебном заседании и нарушитель 
покинул зал судебного заседания, при про-
явлении неуважения к суду вне судебного 
заседания, а также если установлено укло-
нение от явки в судебное заседание, про-
токол составляется в силу подпункта 57) 
части первой статьи 804 КоАП РК судебным 
приставом и другими сотрудниками судов, 
уполномоченные председателем суда или 
председательствующим в заседании суда. 
Протокол о правонарушении с необходи-
мыми материалами направляется для рас-
смотрения в суд в соответствии с подсуд-
ностью.

Также согласно ч.1 ст. 805 КоАП РК при 
обнаружении факта неуважения к суду по 
ст. 653 КоАП РК, дело может быть возбуж-
денно прокурором путем вынесения поста-
новления.

Ернур   КУРМАНГАЛИ,                                                                                             
ведущий специалист Талдыкорганского  

городского суда.
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ФЕСТИВАЛЬ

САЛАУАТТЫ ¤МІР 

САЛТЫНА YНДЕЙДІ
 «ҚАРАТАЛ» ӨЗЕНІ БОЙЫНДАҒЫ АЛЛЕЯДА   
«ДЕНСАУЛЫҚ ФЕСТИВАЛІ» АТТЫ СПОРТТЫҚ 
ШАРАСЫ  ӨТТІ.

Талдықорған қаласы әкімдігі,  
облыстық денсаулық сақтау 
басқармасы,   Алматы облыстық 
салауатты өмір салтын 
қалыптастыру проблемалары  
орталығының мұрындық болуы-
мен өткен шараға денсаулық 
сақтау  мекемелерімен қоса,  
мектеп оқушылары мен кол-
ледж білімгерлері   атсалысты. 

Облыстық дене шынықтыру 
және спорт басқармасының 
басшысы Н.  Теңізбаев, 
облыстық денсаулық сақтау 
басқармасының бөлім басшысы  
Г.Жүнісова, облыстық тауарлар 
мен көрсетілген қызметтердің 
сапасы мен  қауіпсіздігін 
бақылау департаменті 
басшысының орынбасары А. 
Чарапиев  қатысушыларға 
сәттілік тіледі.

Ұйымдастырушылардың 
айтуынша,  шараның басты 
мақсаты- белсенді және са-
лауатты өмір салтын ұстануды 
насихаттау арқылы халық 
денсаулығын сақтау мен 

әжесін сағынғаны соншалық, 
Кемел елге орала салысымен 
бірден өзінің Көктөбесіне қарай 
асыққан. Біз де он екі жасар чем-
пионды құттықтай барғанда оны 
ауылдағы үйінен жолықтырдық.

Алғашқы әңгіменің тиегін 
Науат әжесі ағытты. Ол кісі 
аңқылдаған жан екен. Жүзі 
қуаныштан бал-бұл жайнайды.

– Кемелім бес жасына 
дейін менің қолымда өсті. 
Кішкентай кезінен-ақ спортқа 
әуес болды. Бау-бақшаға ба-
рып өзінше жаттығулар жа-
сап жататын. Алғашында оған 
соншалықты мән бермегенім 
рас. Ойын балаларының әдеті 
ғой дейтінмін. Бірақ келе-келе 
немеремнің спортқа деген 
сүйіспеншілігін анық байқадым. 
Оның шынығып шымыр бо-
луына енді өзім де бір кісідей 
атсалыса бастадым. Тіпті, 
жаттығуларын қадағалап, оған 
үлкен мән беретін жағдайға да 
жеттім. Сөйтіп, оның алғашқы 
бапкері өзім болдым, – деп күліп 
жатыр Науат апа.

Мектеп жасына жеткен-
де Кемелді ата-анасы қалаға 
алып кетеді. Мұнда спортқа 
деген ынтызарлығын әкесі Ер-
болат одан сайын оята түсті. 
Экшн фильмдерді екеуі де 
жата-жастана, қызығып көретін. 
Кинодағы кейіпкерлердің жекпе-
жектегі өнерлеріне Кемел ерек-
ше тәнті болды. Солардың 
қимыл-қозғалыстарын айныт-
пай келтіретін. Баласының 

нығайту. Ал жалпы адамзаттың 
ең басты құндылығы –
денсаулық. Тек дені сау адамның 
өмірі шаттыққа, бақытқа толады. 
Спорт денсаулықты нығайтып 
қана қоймай, мінезді түзеп, ерік-
жігерді шынықтырып, қиындықты 
жеңуге көмектесері сөзсіз. «Біз 
— спортты таңдаймыз» деген   
қатысушылар  тобы арнайы 
спорттық  киім  киіп, ерекше 
көңіл-күймен қатысты.

Шара барысында 
Талдықорған қаласындағы 
олимпиадалық резервтегі 
облыстық мамандандырылған 
мектеп-интернат-колледжі 
тәрбиеленушілері  флешмоб-
ты ұсынды. Көпшілік жүгіруді 
бастамас бұрын «Денсаулық 
бізбен басталады» атты би  
сайыс өткізілді. Тамаша би 
өнерінен №4  білім ошағы алға 
шықса, №2 мен №1 орта мек-
тептер жүлделі орындарды 
өзара бөлісіп, ақшалай сыйды  
иеленді.

Бір шақырымдық  көпшілік 

жүгіруден әйелдер ара-
сында қалалық емхананың 
медбикесі А.Нұрташева бірінші 
боп мәре сызығынан өтсе, 
одан кейін Ә.Әбдіқадырова, 
Ғ.Жексембаева жүлделі орын-

дардан көрінді.
Ерлер арасында                                    

Қ. Дүйсенов, И. Макеев, 
М.Үйсен жеңімпаз атанды. Тағы 
бір айтарлығы ең жас марафон 
қатысушылары да марапатқа 

ие болды. Ұйымдастырушылар 
тарапынан  жеңімпаздарға ар-
найы сыйлық пен мадақтама 
табысталды.

Данагүл МӘКЕН

КАРАТЭ

ЖАПОНИЯДА  ТОП  ЖАРДЫ
Алматыда тұратын Кемел жазғы дема-

лысын жыл сайын ауылда өткізеді. Ата-
әжесінің қасында болып, олардың кішкентай 
көмекшісіне айналады. Көктөбе ауылы ол үшін 
нағыз жерұйық.

Айтса айтқандай-ақ, бұл 
жердің тұмса табиғаты көздің 
жауын алады. Таудың етегінде 
орналасқан елдімекеннің 
айналасы жасыл желек-
пен көмкерілген. Саф ауасы 
жаныңды жадыратады. Сыл-
дырап аққан бұлақтың суы бал 
татиды. Ал ата-әжесі тұратын 
үйдің ауласындағы жайқалған 
алма бақтың көрінісі тіптен 
бөлек. Қып-қызыл болып 
піскен апорттардың жұпар иісі 
танауыңды жарады. Бәрі де 
табиғатпен үндесіп тұр. Осын-
дай сұлулық оның жандүниесін 
байытып, керемет сезімге 
бөлейтін. Тіпті, үш айдың қалай 

тез өте шықанын аңғармай 
қалушы еді.

Бірақ Кемел биылғы жазғы 
демалысын қалада өткізуге 
тура келді. Оның да өзіндік 
себебі болды. Өйткені, ол ала 
жаздай тынымсыз жаттықты. 
Ақыры төккен тер босқа кетпеді. 
Жуырда Жапонияның астана-
сы Токио қаласында Каратэ до 
Шотокан бойынша өткен әлем 
чемпионында топ жарып, қола 
жүлдегер атанды. Ел абыройын 
асқататып, Көк туымызды биікке 
көтерді.

Мұндай ақжолтай хабар 
туған-туысқандарын шат-
шадыман күйге бөледі. Ата-

бойындағы дарынын әкесі де 
аңғарды.

– Бір күні ұлым қасыма келіп: 
«Әке, мені каратэге беріңізші. 
Спортшы болғым келеді», – 
деді. Әрине, оның таудай тала-
бына қалай қарсы шығайын?! 
Онсыз да табиғи дарынына 
іштей тәнті болып жүргенмін. 
Сөйтіп екеуміз қаладағы спорт 
секцияларын аралауға кірістік. 
Каратэ дегеннің өзі бірнеше 
түрге бөлінеді екен. Сұрастыра 
келе осы Шотокан қолайымызға 
жақты. Өйткені, дәл осы түрі 
Олимпиадалық бағдарламаға 
кіреді екен. Содан бері осы 
спортпен шұғылданып келеді. 
Осы күнге дейін жеткен 
жетістіктері де аз емес. Міне, 
енді, әлем чемионатында топ 
жарды. Бұл біз үшін үлкен 
қуаныш, – дейді спортшының 
әкесі Ерболат.

Иә, шынымен-ақ қара 
белбеудің иегері атанған Ке-
мел талай жарыстан олжамен 
оралды. Қалалық, облыстық 
және республикалық додалар-
да жасындай жарқылдады. 
Биылғы көктемде Түркияда 
өткен Еуразия чемпионатында 
жеңіс тұғырынан көрінді. Оның 
осындай биікке қол жеткізуіне 
бапкері, каратэ тілімен 
айтқанда, сенсейі Шолпан 
Бегендікованың сіңірген еңбегі 
аз емес.

Кемелдің бойындағы 
еңбексүйгіштік, ізденімпаздық 
қасиет отбасынан дарығаны 

анық. Атасы Еркін 
ауылшаруашылығы сала-
сында ұзақ жылдар жемісті 
еңбек еткен. Қазір зейнет де-
малысында. Әкесі Ерболат 
Алматыдағы Қазақ ұлттық 
медицина университетінің 
оқытушысы. Ал анасы Перизат 
жеке кәсіпкер. Соңынан ерген 
іні-қарындастарына – Кенел, 
Құрмет және Парасатқа ол 
қашанда ағалық ақылын айту-
дан жалықпайды.

Жас чемпионның салмақты 
мінезіне риза болдық. Аспайды, 
саспайды. Қойған сұрағымызға 
тиянақты жауап қайтарып от-
ырды.

– Жапонияда өткен жарыс 
өте тартысты болды. Қырық 
шақты мемлекеттен келген 
спортшылар бақтарын сына-
ды. Бұл додада екі бағдарлама 
бойынша сынға түстім. Олар 
кате және кумите деп атала-
ды. Екеуінде де қола жүлдегер 
атандым. Жеңіспен оралғаныма 
ризамын, – дейді Кемел 
Ерболатұлы.

Міне, жаңа оқу жылы да ба-
сталды. Кемел жетінші сыныпқа 
көшті. Алматыдағы №147 
мектеп-гимназиясының есігін 
енді әлем чемпионы болып 
ашты. Кемелдің келешегіне зор 
сенім артамыз.

Болат МӘЖИТ
ЕҢБЕКШІҚАЗАҚ АУДАНЫ
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Деректер интернет желісінен алынды. 

ПЕДАГОГИКА

ЖАДЫҢЫЗДА ЖҮРСІН

Отбасының бала тәрбиесіндегі рөлі
 «Адамның адамшылығы – ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы 

құрбы, жақсы ұстаздан болады» - деп Абай атамыз айтқандай, отбасы 
– баланың өсетін, алғашқы тәрбие алатын ортасы. Оның беделі балаға 
айрықша ықпал етеді. Себебі, отбасында баланың мінез-құлқы, әдет-дағдысы 
қалыптасады. Ал, осы жанұя беделін түсіретін ондағы ата-әже, іні-қарындас, 
ағайынның ұнамсыз мінез-құлықтары болып табылады. Ол қандай мінездер?  

Өзімшілдік 
Отбасындағылардың балаларын тек 

қатаң түрде бұйырып қана жұмыс істетуі, 
олармен ақылдаспауы, оны да адам-ау 
деп санаспауы тағы басқа  жағдайларда 
балалардың өз бетінше ойлауы, өз бетінше 
пікір айтуы кемшін болып жатады. 

 Ақылгөйлік 
Ата-ана бір айтқан ақылын тәптіштеп, 

қайта-қайта айта берсе, баланы 
жалықтырып, мезі етіп жібереді. Келешекте 
сөзді жүре тыңдауға дағдыландырады. Бала 
ондай көп сөзді ақылға назар аудармауды 
әдетке айналдырады.

 Өркөкіректік 
Отбасы мүшелерінің өздерін бас-

қалардан жоғары ұстауы, менсінбеуі. 
Мұның нәтижесінде баланың бойында 
мақтаншақтық, өркөкіректік, менмендік, тағы 
басқа  жат қылықтар қалыптасуы әбден 
мүмкін. 

Орынсыз кеңпейілділік
Баланы тыңдату үшін орынсыз 

кеңпейілділік көрсетудің де кері әсері болады. 
Яғни балиғат жасқа толмаған балаға ақша да 
береді, керекті-керексіз түрлі киім-кешек пен 
ойыншықтар, мұндай жағдайда бала бойына 
қыңыр, қырсық, ылғи да тек қана талап етушілік 
сияқты масылдық қасиеттер қалыптасады. 

Жалған жақсы көру
 Өтірік жақсы көру балаға  кері әсер етеді. 

Баланы дұрыс тыңдасын, тілімді алсын деп 
тіпті, тамақты дұрыс ішпесе: «Сен анаңды 
жақсы көрмейді екенсің,  сен әкеңді жек көреді 
екенсің!» - деп айтатындар да кездеседі. 
Мұндай отбасында жәдігөйлік, жалған 
сүйіспеншілік сезімі қалыптасады. 

Жағымпаздық 
Адамгершілікке нағыз жат қасиет.  Ба-

ланы тыңдату үшін әртүрлі сыйлықтар алып 
беру, уәде беру оны жаман мінез-құлықтарға 
баулиды. «Мені тыңдасаң, велосипед алып 
беремін, циркке алып барамын» дейтіндер де 

бар ғой. Отбасында ата-ана арасында өзара 
сыйластық, ынтымақтастық өз дәрежесінде 
болмаса, мұның салдары бала тәрбиесіне әсер 
етпей қоймайды. Кейбір ата-аналар баласын 
өз жағына тарту үшін педагогикаға жат, әртүрлі 
іс-әрекеттерге, қарым-қатынасқа барады. Бала 
осыны пайдаланып, ата-анасының біреуін, 

кейде тіпті екеуін де құрметтеуді қояды, тіпті 
жек көріп кетуі де мүмкін. Мұндай отбасын-
да тәрбиеленген бала болашақта «жеңілдің 
астымен, ауырдың үстімен» жүретін, өзіндік 
пікірі жоқ, істің барысына қарай икемделгіш 
адам болып шығады.

Егер балаңыз бірі түске 
дейін, бірі түстен кейін 
оқитын болса, оларға үй 
тапсырмасына бірдей 
уақытта отыру деген шарт 
қоймаңыз. Бірі тапсырма-
сын мектептен келген бет-
те орындағысы келсе, енді 
бірі таңертең тұрғаннан 
кейін сабақ оқығысы келетін 
шығар, ал енді біріне сіз 
кешкі ас дайындап жүргенде 
жаныңызға барып тапсыр-
масын орындау ыңғайлы 
шығар. Тапсырма орындау 
уақытын өздері белгілеуіне 
мүмкіндік беріңіз, бірақ 
міндетті түрде қай уақыт 
екенін келісіп алыңыздар. 

Балалар сабақты осы 
уақытқа дейін оқып болуы 
керек деген уақыт шегін қойсаңыз да бола-
ды. Мысалы егер үй тапсырмасын орындап, 
душ қабылдап, сағат 21:00-ге дейін ұйықтауға 
дайын боп тұрсаңдар, бір сағат уақытты 
ойынға арнаймыз деген секілді. Бұл уақытта 
мультфильм көруге рұқсат немесе отбасылық 
ойындар ұйымдастырасыз. Егер кім осы 
уақытқа дейін сабағын орындап үлгермесе, 
сол отбасылық отырыстан құр қалады. Сағат 
20:00 шамасында бір-ақ сағат уақыттары 
қалғанын ескертіп қойсаңыз да болады. 

Жастықпен бір-бірін ұрып ойнау. Бірақ 
бұл да жай ойын емес, сабаққа дайындық 
ретінде жүреді. Әр ұрған сайын үйге жаттауға 
берілген өлеңнің бір жолы немесе көбейту 
кестесінің бір көбейтіндісі айтылады.

 Жұмыс үстелі секілді орын дайындап 
беріңіз. Балаға сабақ оқуға арнайы парта 
сатып алыңыз. Үй тапсырмасын орындауға 
қажетті барлық затын алдымен партаға 
қойып дайындап алсын. Сонда барлық 
жайлылықты сезінген бала тапсырма 
орындауға құлшыныспен кіріседі.

Балаңыз жоспармен жүргенді жақсы 
көретін болса, құмсағат не оятқыш (будиль-
ник) қолданыңыз. Белгіленген уақыт болған 
кезде бала іске кірісуі керек. 20 минут сабақ 
оқиды, 5 минут үзіліс, үзілісте тәтті жеп, 
жаттығу жасап, аздап серуендеп үлгерсе 
5 минуттан кейін қайтадан келіп 20 минут 

Күнделікті тұтынатын азық-түлік 
құрамында адам ағзасына пайдалы түрлі 
дәрумендер болады. Соның ішінде миға 
пайдасы бар азық та болуы керек. Біз 
тұтынатын азық-түліктің кейбірі миға 
пайдалы болса, кейбірі зиян екен.  

Сарапшылар оны үш топқа бөлген: 
1. Мидың жұмысын арттыратын міндетті 

Жуырда Прагадағы  Карлов университетінің мамандары адамдар қорқатын және 
ұнатпайтын тіршілік иелеріне қатысты арнайы жүргізген зерттеулерінің қорытындысын 
шығарды. Ол нәтиже British Journal of Psychology басылымында жарияланды.

Арнайы зерттеуге 2000-нан астам адам қатысқан. Оларға жан-жануарлар әлемінен 
25 сурет көрсетілген. Еріктілер қайсы тіршілік иесінен қорқатынын, қайсы тіршілік иесін 
ұнатпайтынын айтқан.

 Қорытындысында адамдар ең көп қорқатын тіршілік иесі өрмекші болып шыққан. Олар 
оның суретін көргеннен-ақ сескенген. Өрмекшіден қорқуды арахнофобия деп атайды. Екінші 
орында – жылан. Бұл тіршілік иесінен де сескенбейтін жан кемде-кем болар. Зерттеуге 
қатысқандардың біразы бұқадан қорқатындарын айтқан.  

 Адамдар ең қорқатын тіршілік иелері ондығына тарақан, құмырсқа, ара, ит, егеуқұйрық, 
жарғанат пен жәндіктердің дернәсілдері енген. Ал ең жек көретін тіршілік иелері деп 
таспақұрт, бал ара құрттары мен битті айтқан.

 Зерттеуге қатысып, сұрақтарға жауап бергендер арасында балық, мысық пен ұлуларға 
қатысты ешкім жағымсыз пікір айтпаған. 

Ал Сіз қандай тіршілік иесінен қорқасыз?

САБАЌЌА ЌЫЗЫЌТЫРУ ‡ШІН 

НЕ ІСТЕУ ЌАЖЕТ?

Ала жаздай бар ойы ойнау мен қыдыру болған баланың  қыркүйек келе 
салысымен бірден мектеп тапсырмаларына бейімделіп кетуі оңай емес. 
Мұндайда ата-ана тарапынан зор қолдау мен көмек қажет. Ендеше, төмендегі  
кеңестерге  назар аударып, байқап көріңіз. 

сабақ оқиды. Осылай барлық тапсырмасы 
орындалғанша 5 минут үзілістен беріп от-
ырасыз. Оятқыш  шырылдаған кезде үзіліс 
бірден аяқталуы тиіс.

 Балаға магнитті-маркерлі тақта са-
тып әперсеңіз болады. Бұл жерге көптеген 
ескертпелер, орындауы керек тапсырмалар, 
сөздердің аудармасы, анасының хаты секілді 
қағаздарды іліп қоюға болады. Оның үстіне 
маркері де бар болса, бала өзіне қажет деп 
тапқан нәрселерді жазып қойса қызығырақ 
болады әрі әдемі жазу дағдысы да 
қалыптасады, мектептегі тақтаға да ұялмай 
жаза алатындай деңгейге жетеді. Біріңіз үйде 
болмаған кезде осы тақта арқылы хат алыса 
аласыздар. Тақта алуға мүмкіндігіңіз болма-
са, жай ғана тоңазытқышқа жапсыратын маг-
ниттер арқылы жасасаңыздар да болады. 

Балаңыз басқалардан ерекше болуы-
на жағдай жасаңыз. Мысалы ешкімде жоқ 
қалам сатып алып беріңіз, не спорттық аяқ 
киіміне басқаша бау тағып беріңіз, спорттық 
киімін не басқа қажетті нәрселерін пакетке 
салмайтындай ерекше сөмке сатып алып не-
месе қолдан жасап беріңіз. Өзінің өзгелерден 
ерекшеленіп тұрғанын білген бала мектепке 
де қуанып, асығып барады. Бірақ балаңыз 
өзінде бармен көзге ұрып, дандайсып 
кетпеуін де қадағалап қойыңыз.  

КЕҢЕС

МИҒА ПАЙДАЛЫ 
АЗЫҚ-ТҮЛІК ТҮРІ

түрде жеу керек тағамдар.
 2. Күнделікті тұтынбайтын, бірақ миға 

қажетті дәрумендерді бере алатын тағамдар.
 3. Миға кері әсерін тигізетін тағамдар. 
 Бірінші топқа, жаңғақ, балық пен теңіз 

өнімдері, зәйтүн майы, көкөністер мен жеміс-
жидектер кіреді. Бұл өнімдер миға оң әсер 
ететіндіктен, оларда сақталатын дәрумендер 
мен микроэлементтердің көп болуына байла-
нысты мүмкіндігінше тұтыну маңызды. 

Екінші топқа жеміс-жидек, майсыз 
сүт өнімдері, құс еті мен жарма өнімдерін 

қосамыз. Бұларды күнделікті тұтынудың 
қажеті жоқ, бірақ олар мидың қызметіне оң 
әсер етеді. 

Ал үшінші топқа мамандар тек, миға 
ғана емес, сонымен бірге бүкіл ағзаға зиян 
келтіретін – қуырылған тағамдар, қызыл ет, 
майлы сүт өнімдері, жартылай фабрикаттар 
мен тұзды жатқызған.

ҚОРШАҒАН  ОРТА

Адам – Жер бетіндегі ең 
жоғарғы даму сатысындағы 
тіршілік иесі. Ақылды әрі 
айлалы. Әйткенмен кез кел-
ген адамның өз қорқынышы 
болады. Кейде фобия деп те 
атап жүрміз. Солардың бірі – 
белгілі бір тіршілік иелерінен 
қорқу.

ЌАНДАЙ ТІРШІЛІК ИЕЛЕРІНЕН ЌОРЌАСЫЗ?
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